
''-"! :i ''

,',i',,' ,|',i,:( ,: !!': ,l'

)Ta'

tlWiil/l/Wa

.l :ii.::,i. 
'!, 

',ti'':'! l;

: ,: .:1 7,, ", 61:giii, .' nruafil; i.4lil sraaf, 
t 
di;n ; 1gffigyir::;a ^^r a ! sa^^ 1 lr au^ LtLt L,}aa^t ,.. ll 

^\flllllg.:

g



DAFIARISI

PENGAI\TTARPENERBM

ST,RAIIALHIJR

Daftar lsi



SuratrAlHijrayat 32-35 .:............... ................63

SuratrAlHijrayat39 ................:............ .........66
SuratrAlHijrayat4O .....................67
SurahAl Hijr ayat4l .....................67
SurahAlHijrayat42 .....................68
SurahAlHijrayat4344 ...............71
SuralrAlHijrayat4546............... ...................77

SurahAl Hijr ayat 49-50 ............... ................... 8l
SurahAlHijra),at 5l-54 ...............83
SuralrAl Hijrayat 55 .....................86
SuratrAl Hijr ayat 56 ..................... 87
SurahAlHrjrayat 57-60 ................88
SurahAlHrjraft 6l-65 ...............91
SurahAlHijra),iat 66-71 ................93
SurahAlHrjrayat 72 ............ ........95
SurahAtHrjrayat 73-74 ..............101
SuratrAlHijrayat 75 ............ ........102
SurahAlHrjrayat 76-79 ..............107
SurattAtHijra),at 80 ............ ...... 109
SurahAlHUrayat8l ............ ......126
SurahAl Hijr ayat82-84 ..............t27
SurahAlHrjrayat 85-86 .............. 128

SurahAlHijrayat88 ............ ......t34
SuralrAlHijr ayat 89-90 .............. 138
SurahAtHijrayat9l ................... t4t
SuralrAlHrjrayat 92-93 ..............1M
SurahAl Hijr ayat94-95 .............t49
SurafrAlHrjrayatg6 ............ ......153
SuratrAlHijr ayat97 ................... 153
SurahAlHijrarrat98 ...................154
SuralrAlHrjrayat 99 ............ ......155

[{ITafsir At Qurthubi



SI,RAHAN-NAHL

SurahAn-Natil ayat3 """"""""' 168

SurahAn-Nahla),at5 """""""""' 169

SurahAn-Nahl ayat6 """""""""174
SurahAn-Nahl ayar7 """""""""' 176

SrrahAn-Nahlalat8 """"""""' 181

SurahAn-Nahl ayatg """"""""" 198

SurahAn-Nahlayat l0 """"""""201
SurahAn-Nahlapt 11 """"""""202
SurahAn-Nahl ayatl2 """""""'204
SurahAn-Nahlayat 13 """"""""206
SurahAn-Nahl ayatll """"""""209
SurahAn-Nahlayat 15 """"""""219
SurahAn-Nattl ayarl6 """""""'222
SurahAn-Nabl ayatl7 """"""""227
SurahAn-Nahlayat 18-19 """""228
SurahAn-Nahl ayar20-21 """"'229
SurahAn-Nahl ayat22-23 """"'232
SurahAn-Nahl ayar24 """""""'234
SurahAn-Nahl ayar25 """"""""236
SurahAn-Nahl ayar26 """"""""238
SurahAn-Nahl ayatl7 """"""""241
SurahAn-Nahl ayat}8 """"""""243
SurahAn-Nahl ayat}9 """"""""245
SurahAn-Nahl ayat30-32 """""'247
SurahAn-Nahl ayar33 """"""""252
SurahAn-Nahl ayat34 """""""'254
SurahAn-Nahlayat35 """""""'255
SurahAn-Nahl ayat36 .'...."""""': """""""'256
SurahAn-Nahl ayat37 """""""'257

I tarsir Al Qurthubi j

EI --, L\J\



SurahAn-Nahl ayat 38 .................260
Surahtur-Nahl ayat39 .................262
SuralrAn-Naht ayat4} .................263
SurahAn-Nahl ayat0l .................265
SurahAn-Nahl ayat42 267

l**|n -I{t],w,! .41,1..............r...:.. 
.:................:....:................?.6,9..,

SurahAn-Nahl ayat48 ................276
SurahAn-Nahl ayat49-50 .............................2g0
SurahAn-Nahl ayat 5l ................2g2
SurahAn-Nahl ayatl2 ...........j..... .................2g3
SurahAn-Nahl ayat 53-55 ............2g5

SurahAn-Natil ayat57 .................2gg
SuratrAn-Nahl ayat 58 .................2g0
SurahAn-Nahl ayati9 .................2g1
SurahAn-Natil ayat60 ................296
SurahAn-Nahl ayat6l .................29g
SuratrAn-Nahl ayat62 ................301
SurahAn-Natrl ayat63 ................304,.
SurahAn-Nahl ayat64 ........;.......305
SuralrAn-Nahl ayat65 ................306.,
Surahtur-Nahl ayat66 .................307.
Surahtui-Nahl ayat67 .................31g
SurahAn-Nahl ayat 68 ................332
SurahAn-Nahl ayat69 ................335
SurahAn-Nahl ayat7} ................34g
SurahAn-Nahl ayat7l ................350
SuratrAn-Nahl ayat72 ................352
SurahAn-Naht ayat73-74 ...........360 '
SurahAn-Natil ayat75 ...............361
SurahAn-Nahl ayat76 ................36g
SurahAn-Nahl ayat77 ................372
SurahAn-Nahlayat7S ................374

Lrltllr.ll qrlnubil



SurahAn-Nahlayat7g """"""""376
Surahfui-Nahl ayat 80 .."""""""378
SurahAn-Nahl ayat 81 ...."""""" 396

SurahAn-N&l ayat82 ...""""""'400
SurahAn-Natrl ayat 83 ...........- .".""""""""400
SurahAn-Nahl ayat84 """"""""402
SurahAn-Nahtayat8s ..........-. .."""""""""404
SurahAn-Nahl ayat86-87 """""4O4
SurahAn-Natrlayat 88 ........---- """"""""""407
SuratrAn-Natrl ayat 89 """"""""408
SurahAn-Natrlayat90 """"""""410
SurahAn-Nahlayatgl """"""""420
SurahAn-Naht ayat9} """"""""425
SurahAn-Nahl ayat93 """""""'428
SurallAn-Nahl ayat94 """"""""429
Surahtui-Nahlayat 95-96 """""431
SurfiAn-N*l ayat97 """"""""433
SuratrAn-Natrlayat98 """""""'435
SurahAn-Nahlalat99-l00 """'437
SuratrAn-Natrlayat 101-102 """439
SurahAn-Nalrlayat 103 .......... ...""""""""'441
SurahAn-Nahl ayat lM """"""'M7
SuratrAn-Nahlayat 105 """"""'448
SurahAn-Nahlayat 106 .......-.- """"""""""449
SurahAn-Natil ayat 107-109 .-..-....-.-.-- """"475
SuahAn-Nahlayat 110.... """""476
SurahAn-N&layat 111 """""""478
SurahAn-Ndrlayat 112..........- "'481
SurahAn-Nahl ayarlt3 """""""483
SnralrAn-Nahl ayatlll.... """""484
SurahAn-Nahlayat 115 """"""'485
SurahAn-Nahlayat 116-117 -....--...---- """"'486
SurahAn-Nahlayat 118 """""""489
SurahAn-Naht ayatllg """"""'490
SurahAn-Nahl ayatl}:O """"""490

i

I

t
I

i,!D Itarsir Al Qurthubi )]



SurahAn-Nahl ayatl2l-122 ........492
SurahAn-Nahl ayatl23 ..............493.
SuratrfuFNahl ayaf l24 .......;......494
SuratrtuFNahl ayatl2i ...............49g
SuratrAn-Nahl ayatl26 ...............4gg
SuratrAn-Nahlayatl2T-L28 ............. ............503

STJRAIIALISRAA'

SurahAllsraa'a),at I ..509 .

SurahAltsraa' ayafz ..................526
SurahAllsraa'ayat3 ..52g,
SurahAllsraa'ayat4 ..531
SurahAllsraa'ayats ..533 .

SurahAllsraa'aE6 $7.
SurahAllsraa' ayatT ..................539
SurahAllsraa' ayat 8 ..................553
SuratrAllsraa'ayatg-I0 555 . ,
SurahAllsraa'ayat 11 ..................556
SurahAl lsraa' ayatl2 ................561
SurahAl lsraa' ayatl3-14 .......... 566
SurahAllsraa'ayat 15 ...............570
SurahAl lsraa' ayatl6 ...............574
SuratrAl lsraa' ayatlT ................5g1
SurahAlfsr?a'ayat 18-19 ...........592
SurahAllsraa' ayal2G.22 ...........Sg4

SurahAl lsraa' ayat2l ................612
SurahAl lsraa' afi26-27 ...........614
SurahAl lsraa' ayatz8 ................616
SurahAllsraa' ayat29 ................619
SurahAllsraa'ayat3G3l ...........623

SurahAllsraa'ayat33 ................629 ,
SurahAl tsraa' ayat 34 ................634

t--r,ll



SurahAllsraa' ayat 35 ........-... "'635

SurahAllsraa' ayat36 """""""'637
SurahAllsraa' ayat37-38 """""643
SurahAllsraa' ayat39 """""""'652
SurallAl Israa' ayat4} """""""'653
SuratrAllsrd ayat4l """"""""654
SuratrAllsraa'ayat4243 """"""""" """""656
SuratrAllsraa' ayat44 """""""'658
SurahAllsraa'ayat4l """""""'665
SurahAllsraa'ayatft6 """""""'670
SurahAllsraa'ayatf7 """""""'672
SurahAllsraa'ayat48 """""""'675
SurattAl lsraa' ayat49 """""""'676
SurahAllsraa'ayat50-Sl """"'678
SurahAllsraa'ayatsz .-........-. "'681

SurahAllsraa' ayatl3 """""""'684
SuralrAllsraa' ayat54 """""""'687
SuratrAllsraa' ayat 55 """""""'689
SuratlAl Israa' ayat56 """""""'690
SuratrAllsraa'ayatl7 """"""""691
SurahAllsraa'ayat58 """""""'694
SurahAllsraa'ayat59 """""""'696
SurahAllsraa'ayat6O """""""'699

SurahAllsraa'ayat63 """""""'713
SuratrAl lsraa' ayat64 """""""'714
SuratrAl lsraa' ayat 65 """""""'720
SnratrAl lsraa' ayat 66 """""""'721
SuratrAllsraa'ayat 67 .--....-.... """"""""""722
SnratrAllsraa'ayat68 """""""723
SnrahAllsraa'ayat69 """""""726
SurahAllsraa' ayat7} """"':"""" """""""728
SuratlAllsraa' ayatTl """""""734
SurahAllsraa' ayatZ2 """""""740
SurahAllsraa'ayat 73 -..-........ """"""""""743

Tafsir Al Qurthubit-q



SurahAl lsraa' ayat74-75 ............746
SuratrAl lsraa' ayat76 ................74g
SurahAl lsraa' ayat77 .................752
SurahAl Israa' ayat78 .................................753
SuratrAl Israa' ayat79 ...................................765
SurahAl Israa' ayat 80 ................777
SurahAl Israa' ayat 8 I ........................
surahAllsraa' ayar82 ......, """"""""780

surahAl Israa' ayat 83 ........ """"""""'784 '

surahAl Israa' ayat 84 ....... """""""" 798 '

surahAllsraa'ayat 85 ....... """"""""800

surahAt Israa' ayat 86-87 """""' 804

SurahAl Israa' ayat 88 """""""" 809

surahAllsraa'ayat89 """"""""813

SurahAllsraa'ayat90-93 """"""814 '

surahAllsrza' ayat94 ......., 
""""""""816

surahAllsraa'ayat 95 ......., """"""""827

surahAlls raa'ayat96 ........................., ""'828

surahAllsraa' ayat97 ........ """"""""829

surahAl Israa' ayat 100 """"""" 833

SurahAllsrza'ayat l0l """""""835

SurahAllsraa' ayatl[2 """""""837'

SurahAllsraa'ayat 103-lo4 """'840

SurahAllsraa'ayatl06 ......, """""""846'

SurahAllsraa' ayatltJ| ....... """""""847

SurahAllsraa'ayat to8 ....... l:? '

SuratrAl Israa' ayat l l l """""""' 855 '
,.........860.

SURAHALIGIIFI

SurahAlKahfi ayatl-3 ...............869

r



SurahAllGhfi ayat+s """""""887
Sur&AtKahfi ayat6 """""""""889
SwahAlKahfi ayatT """""""""889
$rahAlKahfia)'at8 """""""""895
surahAlKdlfia)'atg """""""""896

SurahAlKahfiayat ll """"""""914
SurahAlKahfi ayatl2 """"""""'917
SurahAlKetfiayat 13 """"""""919
SurahAll<abfi ayatl4 """"""""921
SuratrAlKfifiayat 15 """"""""924
SurahAlKahfiayat 16 """"""""925
SuahAlKatrfiayat 17-18 """"'928

Sur&AlKAf ayatlg-Z} """""945
SurahAlKahfi ayar2l....-":""""' """"""""955
SurahA,lKahfi ayat2} """"""""964
SuratrAlKahfi ayat23-24 """"'971

SurahAlKattfi ay*.25 """"""""975
SurahAlKahfi ayat26 """"""""978
SuralrAll<ahfi ayat2l """"""""982
SuratrAlKahfi ayatl8 """"""""986
SurahAlKatrfi ayar}9 """""""'993
SurahAllkhfi ayat 30-31 """"""""' """" 1000

SurahAlKahfi ayat32-34 """'1008

SurahAlKahfi ayat35-36 """" 1021

SuratlAlK&fiayat37-38 """'L022

SurahAlK&fi ayat394l """"1027'

SurahAlKahfi ayat42 """"""' 1038

SurahAlKahfi ayat43 """"""' 1040

SurahAlKahfi ayat44 """"""'1042
SurahAlKahfi aYat45 LOM '

SurahAlKahfi ayat46 """"""'f049
SurahAlKahfi ayat4l """"""' 1057

SurahAlKahfiayat48 """"""' 1060

SuratlAlKahfi ayar49 """"""' 1063

SurahAllGtrfialat5O """"""' 1067

rffi;b.



*&**

**q*

SURAII
AL HIJR



FhmanAllah:

y p,rh?;?l(Jut;q"]t
'AW laam, raa- (Surah) Ini adalah (sebagian dari) ryat-ayat Al

Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) /l Qur'an yailg ry,gmberi
penielasan "(Qs.Alllijr [15]: 1)

Telalr dijelaskan malcnaqrar. Sedangkan tentang rJ4i'1, dikatakm

bahwa dia adalah nama untukjenis kitab-kitab terdahulu yaiflU Taurat, Injil

lang kemudian keduanla dismdingkan dengan sebutan Kitab yatgj elas. Juga

dikatakan *t+f adalahAl Qur'an png baginya digabungkan antara dua

rumra

FirmanAllah:

\bH, 1 j ( i \# L'u.irt k; A3
uOrang-orang yang katir ita seringkali (nanti di akhira{

menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) meniadi otarrg-

orang muslim."(Qs.AlHiir [15]: 2)

'.-rj tidak masuk kepaday' l/ ftata kerja). Jika kata-kata ini bertemu

dengan 6 maka dia menyiapkanqra untuk masuk ke dalanf il ftata kerja).

SebagaimanajikaAnda katakan :'n-2 i'6 wl2 ata,o U:: ?A ti,ij (Kiranya

zaid Mirif . Boleh juga dimaksudkan dengan 6 adalatr nalcirah 1ang artirya

adalalr sesuatu3. Sedangkan 
t*; 

^AArnshifat 
baginya. Dengan kata lain :

I Lih- Tafsir surahYuuuts.
2Lih. I'rab Al Qur'an,karya An-Nuhas (2375).
3 6 yang masuk pada kata Li ism naUrah pada posisi artinya adalah sesuatu jika di

dalam perkataan itu kata ganti )rang k€Nnbali kepadaqa. Scbagairnan" 'mgkafran s66v611g

penyair:

Surah Al Hijr



7,i*t \ ; L? a3ftiranyaada sesuatulang diiginkan olehorangkafir). Nafi '
dan Ashim mernbaca t 1]j dengan ba' tanpa tasydid. S edangkan yang lain

membacanya dengan tasydid. Keduanya adalah bahasa yang benar. Abu
Hatim b€rkat4 'UlamaHij azmqrrbrcalL3dengan tanp atasydid." Seonurg

peryairsberkata:

!...-.rl. to ltttg)+i *S G;*a;rr. w*,f?uJ:)
Betapa banyak sabetan dengan pedang tumpul

Di antara Bushra dan Tha'nah Najla

Tamfuo, Qais dan Rabi'ah me,rrrbacanya dengan tasydid.Dikisabkan

berkenaan dengan hal int : t!;, tl"ij d- r,3) t^nPa tasydid huruf 6a' atau

derryN.tasydid jugd. Pada dasarnlxa dipakai dalam hal png sedikit, namrm

kadang-kadangjuga digunakan dalam hal png baqrakt. De,lrgm kata lain :

nqt$L:j'i
' Kiranya Hta benci jiwa-jii,a lrarena satu perkara

Dia memiliki celah sebagainana iqal yang pecah

Lfr- Al Muhanar Al Wajiz (8127 6) dan Al Bahr Al Muhith (51444).
a Lflo. Al Balr Al Muhith (5 lM).
5 Dia adalah Adi bin Ala' Al Ghassani. Sedangkan Bushra adalah sebuah negeri di

dekat Syarn Dia adalah Qashabah Kurah Hauran. Di masa dahulu dan di masa kini
sangat populer di kalangan orang{rrang Arab. Al Baghdadi di dalam Al Khinnah
berkata" "sesungguhnya benar juga rrengidhafahkan 'S/r. kepada Bushra karena
pencakupannya atas sejurnlah teryat Dengan kata lain: Teryat-tenpat Bushra dan
sekitarnya."

6Lih. I'rab Al @r'an,karya An-Nuhas (2375).
7lbid.
! Az-Zrjjaj mengingkari iM ,t'S mncul rmtrk memmjul*an arti banyak Dia b€rkata,

"Ini bcrtentangan dengan apa yang diketahui oleh orang-orang Arab. Jika seseomng
mengatakan, 'tsagairnana Lj boleh rmtuk mentmjrrl&an arti 'sedikit' di dalam firman
Allah : \:;Z--"fitt;CJ:* Uaca jawaban atas rmgkapan ini adalah bahwa Orang
Arab diajak bicara dengan apa )rang dia ketahui dalam bentuk ancanran. Sescorang
mengancam orang lain dengan rnengatakan, ',#. ,)b i,tL '& (Kiranya cngkau
bakal menyesal karena perbuatan engkau sendiri itu), Sedangkan flia tidak ragu bahwa
dia akan menyesal. Juga rnengatakan, t;b ti ,Y A oUlt idi tlij (Kiranya

I rarslr Al Qurthubi ]



lbl t:jg 'j iE; y,iit ,i 't&, 31{oransoranekafirmeng[rarapkan

wafrfr ymg banlakjilo kiraqa me,rcka bisa menjadi kaum muslim). Demikian

dikatakan oleh ulama Kufatr. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair,

l 
"!L

,6 ip ,;tt u -:"if d:)tf
. Ketahuilah;,kiranya mata memberimu hadiah pandangan

Singlratnya bahwa demikian itu tidak engkau butuhlcane.

Sebagian mereka mengatakan,'tlngkapan itu dalam pe,lnbahasan ini

unfirkmenunjultcan sedikit, karemamerrekamengahkandemrikian di sejumlah

tempat danbukan di setiap tempat, karena mereka sibuk dengan adzab.

Wallahua'lam."

Dia mengatakan, l:33 
t{; " Menginginkan, kiranya mereka dahulu,"

adalah l@€na rya png sedang t€rjadi kfr€rrajujumya atat benarryaa ancmlan

itu sehingga seakan-akan dia melihatnya dengan mata kepala sudah terj adi'o.

AtlFThabrani meriwayatkan dariAbuAl Qasim dari, Jabir binAbdullall ia

berkata: Rasulullatl SAW bersabda,

manusia akan menyesal jika melalukan sebagaimana apa yang engkau lakukan),

sedangkan dia mengetahui bahwa rnanusia banlrak menyesal. Akan tetapi rrp;jaznya

bahwajika 3r; U iniaaUmsatukeadaandiantaraberbagaimacamkeadaansiksa, atau

mamrsia takut menyesali sesuatu, maka dia wajib menjauhinya. Dalil bahwa makna yang

dikehendaki adalah bentuk ancailEn adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

f jAgJ f& 'i'tt.Lrh. LisanAt'Arab,enti+r.r tral. 1551.
t o5,l i : Tidak engkau bunrbkan. Dikatakan : rti 'ui ,t*,i- r (Ini tidak engkau buhrhkan).

Lisan Al' Arab, bzl. 57 2.
t0 Bab tentang r.i.I-j ketika masuk ke dalarn fi 'il nuidhi (lmta kerj a lamp au), olehkarena

itu mereka mentakrndl tl,Sjkepada arti hendak. Ketika masa depan telah di sanpaikan

kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkannya bahwa seakan-

akandiatelahterjadidimasalaqau. . i:,: :

Abu Ha1ryan di dalam kitab : Al Bahr (51444) berkata, "Hal itu tidak harus, akan tetapi

kadang-kadang masuk ke kata kerja masa datang. Yang demikidl sangat sedikit
dibandingkandenganketika iarmsukke dalamkata kerja lanpaudaripadayangmuncul
dan rnasuk ke dalam kata kerja masa datang."

'i
),l



ir;, c 
)61 A o;K ryi"rrtlt c]vx- il o (;ult

11 ,s j ,; , oj:i; )rr;t #f 'i:H i , ,fk tf iir
Ai *'€r3 E.qp'&r*'a *. trpy-l';l-

* iut -b *ut ;?.,f;'i,1(rr o'frt L?l'ytL,
't,'.r* t;i -; tii z- u;fr 'j;,;:,'*,

"Sungguh di antara manusia dari kalangan umatlu akan masuk

neralra karena dosa-dosa mereka sehingga orang-orang m*ry"ik
mengejek mereka dengan mengatakan,' Kami tidak melihat bahwa

apa-apa yang kalian perselisihlcan dengan kami dengan sikap

kalian membenarkan dan beriman tidak mendatangkan manfaat

buat kalian.'Iidak alcan ada seorang yang mengesakan Allah
melainkan Allah alcan mengeluarkannya dari neraka. Kemudian

Rasulullah SAW membacakan ayat:'Orang-orang yang kafir itu
seringlrali (nanti di akhirat) menginginlcan, kiranya mereka dahulu
(di dunia) menjadi orang-orangmuslim'." tt

Al llase b€d@t4'I(etilca ormgorang musyrik melihat karm muslim

telah masuk surga sedangftan ternpat tinggal mereka di dalam nerakamaka

merekaberangan-angan alrdai mereka itu kaum muslim."

Adh-Dhahhak berkata "Angan-angro ini timbul ketika mereka melihat

dengan mata kepala mereka di dunia saat tampak jelas petunjuk dari

tr Disebutkan oleh Ibnu Katsir secara makna dalam tafsimya dari Aras bin Malik (2/
y(t).

Juga disebut oleh Al Alusi dalarn Rui Al Ma'ani (41268) dengan redalai yang mirip
dengan riwayatAth-Thabrani dan Ibnu Mardawaih dengan smad shahih dari Jabir bin
Abdullah. Al Alusi berkata, "Diriwayatkan tidak hanya oleh satu orang dari Ali
Kanamallahuwajhah danAbu MusaAlAsy'ari sertaAbu sa'idAl I(trudri sedemikian
itu pula dan rnasiag-masing me -marfu'-kamya(menisbatkan) kepada Rasulullah SArff.
Danbanyakpula )rang meriwayatkannya dari kalangan Salafush Shalih."

Tafsir A[ Qurthubi



kesesatan."l2

Dikatakan,'Di hari kiamat ketika mereka melihat karamah (kemuliaat)

kaum muhnin dan kehinaan omng-orang kafir."r3

FimanAllah:

I

@ct;A*ol:5-U\rtWJbi1;gi6L\'flt
uBiarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenang-senang

dan dilalaikan oleh angan-angan (kosong), maka kelak mereka

akan mengetahui (akibat perbuatan mercka)." (Qs. At Hijr [15]: 3)

Dalam ayat ini dibatras dua masalah:

PertamazFirmanAllahTa'ala,1;l3itltlL|$3!*Brarkanlah
merelra (di dunia ini) malan dan bersenang-senang adalah ancaman bagi

me,rekala." Sedangkan r XVf 'pj!3 "Doo ditalaitran oleh angan-angan

(kosong)." Dengan kata lain menyibuktan mereka untuk taat. Dikatakan,

'Melalailannya rurtuk melakukan anq artiryra adalah menyibukkanrryra lalai

dan dia melalaikan sesuaturs." 'ofr 3'r:3 *Malca kelak mereka akan

mengetahui (akibat perbuatan merelca)." Jika mereka melihat peristiwa

kianat dan me,rasalrrr akibat buruk prg merdra lakukar.{nat ini telah dihryus

12Atsar dar"iAdh-Dhahhak di dalamAth-Thabart(14/5) danAl Bahr (5/5444). Ibnu
Athiyah menyebutkannya $ga (81279). Ia berkata, "Di dalarnnya perlu pengkajian.

Mengingat orang kafir tidak memiliki keyakinan ketika itu dengan adanya kondisi kaum

mlrslim yang sangat bagus. Pendapat Mujahid dikuatkaq yakni: Angan-angan muncul

ketika dengan mata kepala melihathalyang mengerikanpada hari kiamat.

'3 DikisahkanolehAth-Thabari dalamTafsnnya(1414) dan oleh IbnuAthiyah(8/279)
dan dia menguatkannya

ta Demikian dikatakan oleh IbnuAthiyah di dalam surnber yang lalu.
I s Lrh. As h- Shihhah (61 2487).
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de,ngan (ayat tentang) pedangt6.

Ke&ta: Dalam Musnad AJBazzar driUs, iaberkata: Rasulullah SAW

bersabda,

"Ftri 
J'-)") ,-fit itttt ,lt !:#

"Empat macam kesmgsaraan: mata yang tidak pernah menangis,

hatiyang keras, panjang angan-angan dan tamakkepada dunia."

Panjang angan-angan adalah penpkit berat dan akut, dan ketika
menetap pada hati maka dia menjadi keras dan sangat sulit mengobatinya.

Pe,nderitmya tidak akan ditinggalkan oleh peryakit dan tidak ada obat png
mujrab unhrkrrya Akm te@i semga dokter lelah dibtlafirya dan smgat b,nrk
orang )rmg disenrbuhkan oleh para hakim dan para ulama. Hakekat angan-

angan adalah tamatc kepada dunia dm selalu mendekatkan diri kepadanp,

cinta kepadarya dmberpating dni akfu. Dfuiuralatkar dai Rasutullah SAW,

bahwabeliaubersabda,

,y\ir,r,$, 6>r Wi *It Hult\i ,;;'J:rf Gr

"Pendahulu umat ini selamat dengan keyakinan dan zuhud, dan

alrhir umat ini binasa dengan kckiHran dan angan-angan."I7

t6 Demikian anggapan kebanyakao para mrfassir. Ke,nyataannya bahwa hal itu adalah
janji dan ancaman Yang demtian ini tidak me,nafkan perang mereka sehingga tidak ada
nasalrh.

17 HadiB ini dorgan redalsi:

f\ii;Ar.ott'ga , gfl,:: 'iu,ilti i:!i li ,):.tl tto
"Kebaikan umat awal daA imat ini afulah umbt dengan'*hud dan yotn.bo,

akhir merclu binasa dengan lreHkiran dan angan-angan." IIR. Ahmad dalam Zuh(
Ath-Tbabrani di dalarn Al Ansarl, Al Baihaqi di dalam Syr 'ab Al Iman daxi Amu bin
Syr'aib dari aphnya dan dari kakeknya.

AlAlusiberkata" "Alcutidakmcngetshuin)'anplainlonmemarfrr'kanrryra."Lih. Ruhl,
Ma'ani(4f13).

:e,l;Iill 'ry qrl
qt-rt *,r'-dt,

=)
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Juga diriwayatkan dari AbuAd-Darda' RA bahwa dia berrdiri di tangga

masjid Damashs lalu berkata,'"\Mahai sernua warga Damaskuq ryal€h lelian
tidak mendengar dari saudarakaliar png mernberilan nasihaf Surgguh orarg-

orang sebelum kalian banyak mengumpulkan hart4 merrbangun bangunan

megalL dan berangan-angan jauh. Sehingga mereka menjadi binasa dan

bangunan rnerelsamenjadi lo$uran sedanglen angan-angan merokame,nipu

krilah kaumAd png telatr me,rne,nuhi negeri dengar kehrarga, hrtq kuda dan

para tokoh. Maka siapa saja png me,nrbeli darilar pada hari ini aku berikan

dengan harga dua dirham. talu dia bersenandung

oG\ex-'of ?Ti + 'c.':ri;.'rg :vu; 5:t tt ti t;-

,.r?7 t.ac -'-o .. . - 1tou>l 
"|+ 

,y ,b. U!. t>.zz.ct )
tc , . . -.
o-r*J V,

Wahai pengangan sejumlah angan-angan sekalipun sangat jauh

darinya dan mengklaim dia akan mendapatnya dari yang paling jauh

Bagaimana englcau beruntung dengan apa yang englcau harap

sedangkan

englrau telah menjadi dalam ksyakinan untuk mendapatkan yang

lebih delat.

Al Hasan berkata, "Ketika seorang hamba memanjangkan angan-

angannp, tiada lain diamerrbunrkkan amal."rE

Be,nar, angan-anganmenjadikanorangmalas dan harya wkamenunda-

nunda dan tidak pertratian. Yang pada akhimp sibuk dan mundur. Dia lebih

suka kekal di muka bumi dan cenderung mengikuti hawa-nafsu. hi adalah

suatuperkara1ang dilihatmatakepala sddnggatidakmernbutulrkanpenjelasan

dan keterangan. Sebagaimana halnya pendek angan-angan akan

t8 Sebuah atsar dari Al Hasan yang disebutkan olehAbu Ha1ryan di daLzn Al Bahr Al
Muhith(51445\.

t,J+ to!.t l)* ttl
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menrbangkitkan semangat kerja danmerrberinlra alasanketika sukabersegera

dan memerintahkan untuk berlomba

FirmanAllah:

"' :@?Jli +q ris $lyt,r r:{siru'r''

"Dan Kami tiada membinasakan sesuata negeripan, melainkan ada

baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan."

(Qs.AlHijr [15]: a)

Dengan kata lain adalah ajal yang telah ditentukan, dan telah ditulis

uutuk mereka di Iauh Mahfuztt.

tr'lmanAllah:

t;i*-*r#Wle4SC
*Trdak ada suatu umatpun yang dapat mendahului aialnya, dan

tidah (pula) dapat mengundurkan (Nya)." (Qs. Al Hiir [15]: O

n Aaarn tnlaft (kata sanrbung) sebagaimanajikaAnda mengatakan,

*( U GJA t(Iakseoranpundatangkepadalo). Maksu&ryra: Engkau

tidak melmrpaui batas wakhnrya, sehingga englrau menanbatriqra dat eng[at

tidak mendahului se-belumnya. Kesarnaannya adalah firmanAllah SWT,

@Obrt-r-*sZ6'rtbiLrs-1'&+1'l;ti'y-'s+l;l'S$"nap-
tiap umat mempunyai batas wafuu, maka apabila telah datang waldunya

mercka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat

(pula) memajukannya ;' (Qs. Al A raf l7l 3$.

i tafsir al Qurthubi 
'l E



tr'irmanAllah:

G;sc-j61r!.+toilSg*$
@,*#iAG46,;rtu

uMerelca bOrleata: 'Hai orangyang dtnninkai'Al Qur'an
tepadanya, sesunggahnya kana benar-benar orang yang gilo-

Mengapa lcamu tidak mendatanglean malaikat kepada kani,iika
kamu termasu k orang4rrang yang benar?'. t' (Qs. Al Hijr [1 5] : C7)

Hal di atas dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada

Mtrhmmad SAW denggr nada mengejdc Kerrudian mereka me,lninta beliau

untuk mendatangkan malaikat sebagai bukti kebenarimnlxa- Sedangkan 63i
" Mengap a," adalah perintah metaktrkan sebagaimana kata-kata I i " d-
k.

Al Farra' berkat4'Thmtf mim pdakata-l<zta(y' sebagai ganti huruf

lam dAtamkata-kataf i. Yang sederdkian itu pula kata-kata, tpt,!n j ;.y
(Menguasai atas sesuatu) d"tt aitJt * at-y(Menguasai atas sesuatu).

Sedemikian itu pula kata-kata :'raSE (beryaul dengannya)dan kata-kata :

rtg @eryaul dengannya). Maka ai" .Ja dan oe$ Qemanh). Dengan

demikian maka :j Uoten artinya sebagai khabar. Anda katakan:

ij& q P Ui: U i (Kalau bukan ktr;erra7*ridtentuAmr memukul)."

Al Kisa'i berkata, ")i dao r;ii keduanya sarna pada lrtrabar dan

pertanpan." 20 Ibnu Muqbil b€ftat4

2f t:;+ tl.rr<Zt, ib4l rs,$;i:t
Jilra bulran karena rasa malu dan jika buknn lcarena agama aht caci

'e Demikian dikatakan oleh lbnuAthiyah di dalam tafsirrya (8/283).
n Lih. F ath Al Qadir, karya Asy-Syaukani (3 I 17 3).

,sifi#ii,ts

c'ji);.st 6j
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kalianberdua,

Dengan apa-apa yang ada pada lcalian berdua karena lcalian caci

orang buta sebelah mata.2I

Yang dimaksud adalatr )f;,1, I j (iika bulcan karcna rasa malu).

AR-Nuhas mengisahkan bahwa 6j,lj d* k adalah sama 2.

Sedangkan para atrli bahasa berrde,lrdang sedemikian:

Kalian anggap banyak menyembelih unta adalah kcmuliaan kalian

palingutama,

membangun Dhauthara jika bukan kanena penyandang seniata yang

mentuaskan2s

Dengmkehiff Apakahlcalim tidak saiarmjuntaUlangm@uasl@t

FirmanAllah:

',r.;* Qti t t1't,{V $ 1;<"A;$ Jfr 6
uKami tidak menurankan molaikot melainkan dengan benar

(untuk membawa azab) dan tiodalah mereha ketika itu dibqi
tanggah.D (Qs. Al Hijr [15] : 8)

2t Bnkti menunjukkan manshub pada Ibnu Muqbil dalam tafsir Ath-Thabari (1416),

IbnuAthiyah (81283') dan Maju Al Qur'an (11346).
DLih- Ma'aniAl Qur'an(4/10). SedangkanAth-Tbabari (1416) b€rkata, "OrangArab

menposisikan V!:l jpadaposisi:1i:t;idcmtianjugaucapanlbnuMuqbil...lalu
mendendangkan sebuah bait."

8 Sebuah dalil penguat dari Jarir kaika rengejekAl Farazdaq. Lih. Ad-Diwan, Al-
Lisan e;rr/ri : jU dzr Al Khbanah 1146l. An-NabtD adalah bentuk jamak dari Naab,
yaitu; nnta umr dua tahun. Sedangkan Dhautharaa adalahpria ]ang hine. Ini adalah

kata rmtnk mencaci dan nnnghina. Al Kammiy adalah pernberani. Al Muqni' adalah

orang yang rcngenakan topi baja di atas kepalanya.

ry 
j, nArDu?*,F. i* J;l #t * t;)i*
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Hafsh, Hamzah dan Al Kisa'i membaca: dU $l'z<?{fi'Jfr 6

"Kami tidak menurunkan malaikat melainknn dengan benar (untuk

membawa azab)," dan menjadi pilihan Abu lJbaid. Abu Bakar dan Al
Mufadhdhal2a memb acaiya, '21';U 'J:F 6. Sedangkan yang lain

me,rnbacanya'zi;il;:it;i:F 6" .Asakua adalah J:P 6 dengan duabuah huruf

fa,',yang salah satunya dihilangkan untuk meringankan penyebutannya.

Sedanlkan Al Baz.i me,rnbaca taqrdid hunrf ,a'. krilah yang menj adi pilihan

Abu llatim dengan memperhatikan ungkapan, @ i:!i3''^<jfl Ij| " Pada

malam itu ruran malailat-malailat dan malaikat Jibril."(Qs. Al Qadr
pTla\

Makna *V*l adatah melainkan dengan Al Qur'an Dikatakaru

'Dengar risalatr (misi)." De,mikim melnrnrt Mujahid 26.

Al Hasan berkat4 "Melainkan dengan adzab jika mereka tidak

hrim&"
'"rd lligVS "Dan tiadalah mereka letitra itu diberi tangguh-"

Dengro kata lairljikaparamalaikat tunrn untuk menrbinasakan merekamaka

mereka tidak akan me,lnberi tanggph dan tidak akan diterima taubat mereka

Dkatakal "Artiqra Jikapra malaikat tmm maka diaberjanji kepada engfuu

lalu mereka lcufur setelatr itu maka mereka tidak akan melihat orang-oftlllg

iht."

Asat kata 61 ,A"frf, lf i1 -lmengingatbahwa)- maka artiqa adalatr

'ketika itu - maka digabungkan if kepadarya- Ke,lnudian mereka kebe,ratan

dengan adanya hamzah maka meneka menrbuangnya.

2aAdadidalam At BahrAtMthith(51446).Demikianqira'ahAbuBakardanYahyabin
Watstsab.
8 Carabaca yang disebutkan olehAbuAthiyah (81283),Abu Hayyan (51446\.Tiga

qira'ah itu mirip maknanya. Hal itu karena jika para malaikat diturunkanAllah kepada

seorang rasul di antara para rasul-Nya rnaka mereka tunrn kepadanya. Jika mereka turun

kepadauya adalah karena ditgrunkan Allah kepadanya, maka dengan qira'ah yang

manaprrn di ss[s2 tiga qira'ah itu menjadai cacat @emikian dipahami olehAth-Thabafl,

uo.
r SebuahAtsar dari Mujahid pada Ath-Thabad (1417).

Surah Al Hijrt-,,



FirmanAllah:

:trtiirt tG1S;Yti,*El
"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, Can

s e s u n g g u h *, . 
&::ff;: ::; ;e 

m etih ar any an

FirmanAllah SWT, fifl r$ #- 61 * Sesmgguhnya Kami-lah yang

menuntnlranAl Qur'an " Yangdimaksud adalahAl Qur'an.

i5t$;a:i\y "Dan sesungguhnya Kami benar-benar
memeliharailla," dari tindakan menambalrkan sesuatu ke dalamnya atau

mengrrrangi kandungaq,ia

Qatadatr dan Tsabit Al Bunani berkata, "Allah menjaganya dari

tambahan yang batil di dalamnya oleh para syetan atau me,ngurangi

kandtmgannya yang hak." De,ngan dernikian, Allatr senantiasa menjagaqra

sehinggamasih tetap terjaga.2T DiaSWT di bagian lain jugaberfirman,

i;brtbi l-1 * ...disebabkan mereka diperintahlcan memelihara Htab-

kitab Allah..." (Al Maa'idah [5] : aa)

Pe,njagaanAllah SWT itu diwakilkan kepadamerek4 namun mereka

melakukanperubahandan

Syaitr*r yang ahli fikih dan seorang imam, AbuAl QasimAbdullatt
melryanrpaikan inforurasi kepadakita dari a1ahrya Syailfiyang ahli fikilr,

immr dan ahli hadits AbuAl Hasm AIi bin lGalafbin Ma'zrnAl Kumi At-
Tilimsani, dia berkata: Dibacakan kepada seorang syaikhah yang alimatt

kebanggaan para wanita, Syuhdah bintuAbi NashrAhmad binAl Faraj Ad-
Dinawari di rumatrnya di Danrssalam pada akhir bulan Jumadil Akhirah

(Jumaditsani) pada tahun 564 H. Dilcatakan kepadarya, "Syailfi lmg agung

27 Sebnah atsar pada Ath-Thaban O4n) dan Al Ma' anr, karya An-Nubas (3/1 l).

Irarslr Al Qurtfrubrl



1lang amil dan naqib para nuqaba (pemimpin) Abu Al Fawaris Tharad bin

Muhamrnad Az-Zanabi, telah menyampaikan kepadaAnda suatu bacaan

kepadanya sedangkan engkau mendengamyapada tatrun 490 H, sedangkan

Ali binAMullah bin Ibrahim menlampaikan kepada kami batrwa dia berkat4

"Telah menlrampaikan hadits kepada kanri Abu Ali Isa bin Muhammad bin

,Ahmadbin UmarbinAbdAl MatikbinAbdAlAziz bin Juraij yang dikenal

dengronarraAfir-Thamri, telahmeqaryaikanhadits kepadal@niAl Husain

bin Fahm iaberkata: Alupemahmende,lrgarYalryrabinAl:tsam me,ngatakan:

Al Makmun {ia adalah seomng amir (pemimpin) ketika itu- memiliki

sebuah majlis peninjauan. Masuklah di antara orangbanlak seorangYahudi

dengur pakaian )ang bagus, tanpm ymg npawan dan aroma )ang serneftal(,

dia berkata" 'Dia menye,rnpumakan perkataannya dengan perkataan dan

ungkryanpngbagus'.

Ketika majlis telah usai, dia dipanggrl olehAl Mahnun lalu iaberkata

ke,padaqa,'Israil?.' Dia menjawab,'Ya' traberkata kepadanp,'Masuklah

ke dalarn Islam sehingga aku akan lalokan dan perbuat sesuatu kepadamu.'

Dia memberikan j anji kepadanya. lvldra dia berkata'Ini agarnaku dm agama

nenek-moyangku!. lalu dia pulang.

Setelah berlalu setalnrn diadatang kepadakami sebagai seorang muslim.

Maka dia befticarabeftisarpada filcih dengan panbahasar yarlg sangatbagus.

Ketika majlis telah usai dia dipanggil olehAl Makrnun, lalu ia berkata,

'Bukankah engkau adalatr te,lnan kami ke,marin?.' Dia menj awab,'Benar.' Ia

berka@'Apapngmenjadi s€bab keislemanmu?.' Iamenjawab,'Alupulang

dai hadryan engfuu lalu aku inginmenguji semrua agama ini. Engkau melihat

aku adalah orang )ang baggs tulisannp" Maka dengan sengaja aku menulis

Tarrat lalu aku menulisrya tigakali d€ngan menrberilan tambatlan di dalamnla .

dan pangruangan Lalu aku menrasukkanrryra ke dalam rumah ibadatr sehingga

se,muanl,a dibeli darilal Lalu dengan sengaja aku menulis krjil sebaqrak tiga

copy dengan memberikan tambahat di dalamnla dan pengurangan. Lalu aku

memasukkannya ke rumah ibadatr sehingga semuanla dibeli daliku. Ialu aku

dengan sengaja menulisAl Qur'an lalu aku menulisnla sebanyak tiga copy

I



dengan memberikan tarnbahar dan pengurangm di dalarrnp- Kernudian aktr

serahkan kepada para penulis lalu mereka menerimanya. Setelah mereka

me,nemukan penambatran dan pengurangan di dalamnp, maka mereka

merrbuangqra dan mereka tidak membeliqaa- Maka aku tatru bahwa ini adalah

sebuah Kitab pngterjaga krilatr yang menjadi sebab aku masuk Islam'."

Yafiya binAlrtsam berkata: Aku menunaikan ibadah haji pa*i tahun itti
dan aku berjumpa dengan Suffan bin Uyainatr sehingga aku sebutkan di
hadapannya berita itu" lalu ia berkata ltepadaku, 'Bukti sernua itu ada dalm
Kitabullah ',4zza wa Jalla.' Maka aku bertanya, 'Di mana tempatryra?.' Ia
me,njawab, 'Dalam firmanAllah SWT, kitab Taurat dan injil png artinyra,

lt$ttfi l-17 " ...disebabtcan mereka diperintahkan memelihara hitab-

kinb Allah..." (Al Maa'idah [5] : aa)

De,ngan demikian penjagam ada di tangan mereka lalu hilang. Allah
'Azza wa Jalla juga berfirman, @'ori1lL,fr 

(,y39 A'i,rl 6l
"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan
s esungguhnya Kami benar-benar meneliharanya."

Maka Allah' Azz a wa Jalla menjagnyauntuk kepelrtingan kita dan

tidak hilang. Dikatakan, "dan sesungguhnya Kami benar-benar
memeliharanya" adalah rmtuk Muhanrmad SA1V agrbeliau melrpbdakan

kepada kita atau menyabdakan kepada-Nya.Atau, "sesungguhnya Kami
benar-benar memelilaranya" dri keadaan hryir te,lbunuh. Kesmaaurya
adalah firmanAllah ymg artirya, r/,e]i' b <t'-eiiffU "Allah nwneliltoa
kamu dari (gangguan) manusia." (Qs. Al maa'idah 5]: 67)

Sedangkan ij- 6ami) boleh marfir' kare,na sebagai mubtada'.

Sedangkan kalimatrya adalah ldrabar 11. Juga boleh jf (Kami) menjadi
ta'kkl Snngua| unhrkism L1 ditempatiarus y g*i^huPsdanbukan
majadifash/al (pemutus apa-apa ),ang sesudaturya bukan yang ma' rifah,
akan tetapi dia addah kalimat, sedangkan kalimat bisa menjadi kata sifat

untuk nakiratr sehingga hukrmq,ia adalah hukum naldratr).

a LJo- I' rab Al Qur' an,karyt An-Nuhas (7374



FlrmanAIIah:

@tdisi e AWcr,vL')| ,'ts'5

uDan sesungguhnyo fo i telah mengutus (bebero4ta rasul) sebelum

kamu kcpada umat-umatyang terdahulu." (Qs.Al llijr [15]: 10)

Artirya: Ikni telah rsu,s prarasul s*elunmu Dengan demikiar maka

dihilangkan .2s l<atai!1Jt VanB merupakan bentuk j arnak dari U]1 artinya

adalah umat. Dengan kata lain, Dalam umat-urnat mereka.3o Demikian

dikatakan oleh IbnuAbbas dan Qatadah-

SedangkanAl Hasaq'Di dalarn kelompok-kelompok mereka"

zi+ adalahkelompok dan kumpulan orang yang saling terkait dan

kompak. Sehingga seakan-akan !3t aaUatr kelompok-kelompok. Yang

de,mikian itu sebagaimana finnanAllah SWT, ,!+'&\jl " ...atau Dia

mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling
bertentangan/ . . . "(Qs. Al an'aarl [6] : 65)

Asalnya dianrbil dari L#l png artirya adalah kayr bakar kecil yang

menyalakan kayu bakar besar3 t sebagaimma dij elaskan di muka dalam suratt

AlAn'aam.

SedangkanAl IGlbi mengatakaq "sesungguhnya !!t A sini adalah

karopung"

'ze 
Ath-Thabari (L4/7) mengatakan bahwa ti{ak.disebutkan 'para rasul' karena cukup

dengan berdalil kepada firman-Np" # u WJ,'rl sl'e
ro Lib- Ath-Tbab arr O4n.
tt Lib- Lisan Al'Arab enti : g) hil. 2377.

S,r.an n Hiit ]



FirmanAIIah:

@ct:ty+V($lgi|G 6'ucs
$Dan tidak datang seorang rosulpun kepada mereka, melainkan

m ereka selalu memp erolo k-olo kkannya."

(Qs.AIHijr [15]: 11)

A)rat ini turun unhrk mengibu Nabi SAW32. De,ngan kata lain,

sebagaimana yang kaum muprik lakukan kepadamu (MuhammaO juga

mereka lahrkan kepada pra rasul sebelum engkau.

tr'irmenAllah:

b
eE ii,S +bnt{ 6l'w-g ?fi A,7*A a);i<

@'o{ga
uDemikianlah, Kami manosuhhant (rasa ingkar dan memperoloh-

olok*an itu) hedalam hati orang-orang yang berdosa (orang.orang

fufir). Merekatidah beriman kqadanya (Al Qur'an) dan

sesungguhnya telah beilalu sunnatullah terhdap
orangerang dahulu'

(Qs.At Hijr [15]: 12-13)

Firman Allah SWT 'rfljj AIK "Demikianlah, Kami
mamasukkan," yakni, kesesatan, kekufuran, cemoohan dan syirik.33

t2 LJn- Al Mulunar Al Waj iz (81285.
33 Atsar )rang disebutkan oleh lbnuAthiyah (8/285) danAl Mawardi di dalam tafsirqra

(v3@).
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'*.#V$ 4 *Kedalam hati orang-orang yang berdosa," da,'i

l@mnru

Dari Al Hasan, Qatadah dan lain-lairurya mengatakan, sebagaimana

I(mi masukkan ke dalam hati merekalmg lalu dari para pendahulu, demikial

juga Karni masukkan ke dalam hati orang-orang musyrik dari t<aumnu hirrygA

merekaberimankepadamu Sebagaimanaorang{rang s6elum merekatidak

beriman kepada para rasul mereka

Ibnu Juraij meriwayatkan dari Mujahi4 iaberkate 'lkmi mastrl&an

sik4mendustakan.'a

tdlr adalah memasukkan sesuatu ke dalarn sesuafir yang lain

sebagaimana memasukkan benang ke dalam lubang j anrm. Sesuatu di sini

adalah yarrg tidak sarna de,ngan sesuatu )'ang Pertama

Sedangkan Adi bin Zaid bekata,

f i;G-'t'fuit
*Merclca telah memasuklcanmu ke dalarn hari yang panas'"tj

&til..lr dengan kasratr pada hunrf siz artinya tali.35 Dalam alxat ini

penolakan yang ditujukan kepadakelompok Qadariah dan Mu'tazilah-

Dikatakaq "Artinya adalah Karni masu*il<anAl Qur'an ke dalam hati

x Lih. Atsar pada Ath-Thab ai (t217), Al Ma',ani,karya An-Nuhas (4112), Tafsir Al
Mawardi (2/3 @1,.et mh, At Muhirt $ I 448), dan Lih" Ath-Thabari bahwa png dimksud

adalah 'sebagaimana orang kafir Kami masukkan'.
35 Srebuahbaityang nnrncul daliAdibinZaiddi dalamZls anAl 'Arab, entri: ClLr, dan

rnrncul denganidakmanshubpadaAth-Thabari (128),IbnuAthiyah (81278)dztMaiaz

Al Qur' an,kzrya Abu Ubaid ( 1 /294)
xLih- LisanAl'Arab, entri: Ltil," ha,.2073.
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merreka lalu mereka mendustakann5a-'87.

Al HasarU Mujahid dan Qatadah b€rpendapat sebagaimana pe,ndapat

mapritas ahli ta&ir.3s kd adalah alasar ymg paling hrat menrbantatr kelonpok

Mu'tazilah" Juga dariAl IIasaL'Kani masukkan s6utan itu s$agai kekusan
dalam alasan.'8e Demikian disebutkan olehAl Ghaznawi.

idfoT A ;3 333 "Dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah

terhadap orang-orang dalulu." Dengan lata lairq telatr berlalu srmnafultah

dalam bentuk merrbinasakan orang-orang kafir. Betapa dekat mereka dari

kebinasaan. Dikatakan juga : $fft A ;E "rclah berlalu sunnatullah

terludap orang-orang dahulu," sebagaimana png ditakukari oleh me,reka

benrya peidustaan dan kekufiran. Mereka yang ini mengilarti mereka png
itl.10

FlmenAlleh:

li-;a @a;H *,il;lul.,:zri 6; 6G. & e;i, ii
l)$;diiijlt6',:dlu*

"Dan jika seandainya Ka,mi membukalran kepada mereka salah satu

dari (pintu-pintu) langit, lalu mereka terus menerus naik ke

otasnya, tentulah mereka berkata: Sesungguhnya pandangan

lramilah yang dikaburkan, bahkan karni odolah orangorang yang

kcna sihir'." (Qs.AI Hiir [15]: 1+15)

'7 Lih. Ma'ani Al Qur'an, karfa An-Nuhas (4112), Al Muhanar Al Wajiz (81286\.
gsdangkan jumhur berpendapat beda dengan pendapat ini.

38 Artin)ra adalah memasukkan sikap mendust"kan.
3e Disebutkan olehAbu Hay5ran drdalamAl Bahr (51448) dariAl Hasan.
eDemikiandil<auknolehAn-Nuhas dirlelamkitab Ma'aniAl fur'an(4113).Pendqat

pertama lebih utama dan di dalamnya ancaman tmtuk mereka.
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Dikatakarq 'Menjadi melakukan demikian." Dengan kata lain,

melakukan pada siang turi. Bentuk rna,shdrnp adalah lifu ft. Dengan kata

lain : Jika mereka dibantatr berke,naan dengan kritik mereka berup a ayat-

ayat mereka akan tetap kepada kekufuran dan beralasan dengan berbagai

ktra$ar Sebagaimana yang mereka lotakan terhadap Al Qur' m yang benpa

muJizat'Sesungguhryadia itu sihir."

A;F- "Mereka terus menerus naik ke atasnya," dari kata

A- C.f artinya : mendaki. I adi At Ma' arij adalahtempat-tempat untuk

me,ndaki. Dengan kata lain, jika mercka mendaki ke langit dan menyaksikan

kerajaan yang luas dan para malaikat mereka akan tetap kuftr.

Dari Al Hasan dan lain-laim1a, dilrafakm bahwa kata ganti padakafa-

k?O # adalah untuk orang-orang musyrik. Sedangkan pada kata-kata

t-5,[J untuk para malaikat. Mereka pergi dan datang. Dengan kata lai& jika
dibukakan kepada mereka sehingga de,ngan mata kepala mereka melihat

sqitmlah pintu largit lang dari sernuapirfir itr paa malaikat nark, tentu mereka

me,ngatakan,'I(arrri melihat de,ngan mata kepala kami apa-apa yang tidalc

adakenlatamn;ra."

Dari Ibnu Abbas dan Qatadalu adapun makra €;fi. " dikaburkan,"

dituhp dengro sihfuP. Danikimdftatakar oldrlbnuAbbas danAdh-Dbatrlralc

SedangkanAl Hasan berkata, "Iersihir.'{3

Al Kalbi berkata, "Mata kita dikelabuhi. Bisa juga diartikan
dibutakm-'s

Qatadatr b€rp€rdeal'Dimbif 'rs.

Seormg ahli sejratr mengatakan,'Dari kata |ryi, maksudnp, mata

at Lih. Lisot Al'Arab akarkata : jf9 hal. 2753.

'2 Sebuah atsar pada Ath-Thabari (1411 0).

'3 Sebuah atsar dariAl Hasan di dalam Al Ma'ani,karya An-Nuhas (4114).
{ Scbuah atsar padaAth-Thabari (1212), Al Bahr Al Muhith (514/.8).

'5 Sejrrmlah sbar di dalam kitab Al Bafu (514a$.
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kitat€rsihir."Juwaibirberkata,'Te,ltipu."rcSedanglonAbuAmrubinAlAla'

berkat4 " 6;J adalah ditutup."47

Sebagaimana ucapan seorang penyair,

tL. . t t. '!. t t. t 7 r .
.}j ))-lt,f *s

,t.l ,. ol. I . .. . t''-&w-s.;;,'db,

Terbitlah matahari yang di atasnya getah

Jadilah mata yang panut tidak terpejamag

Mujatrid berkata, *";;J artinp ditahan."ae Yang demikian itu
sebagaimana ucryan Aus bin Haj aq

o;L :l''t *|^';i
Suatu malam aht begadang sepanjangnya

Malam yang tidak cerah dan mata tiada terpejam so

Menurut sayaAl Qurthubi: Semua ini adalatr pendapat-pendapat

yang saling berdekatan yang bisa digabungkan oleh ungkapan Andq
'Dicegah.' IbnuAziz bert<at4 " ti)Qfbt artinla mata kami ditutup." Itu

dari uc4anAndq "Fr's15, jikaAndame,lnbendungnya." fuga dikatakarl

"Dia berasal dari 'minuman yang memabukkan', seakan-akan mata

berhubungan dengannya sebagaimana pe,lninum terpenganrh minumanjika

$ Ibid.
17 lbid.
{ Pendukrmg dinisbatkanolehAth-Thabari dalamtafsirnya (lal10) kepadaAl Matsan

bin Jandal Ath-Thahud. Kiraqra mrshhaf itu dari Jandal bin Al Mutsanna. Dia tidak
dinisbadon di dalamAl-Lisan (;-) dandi dalan Maj az Al Qur' an,karya Abu Ubaidah
(1848).

'e Sebuah atsar di dalaml I Bahr (51448).
50 Bait ini disebutkan dua kali dalalrrrAl-Lisan denganakar kata $-,yangpertama :

qj, e 4$i$ .(malam-malam bertambai paniangf... dan kedua:

?-7ltf. # * U;+ (aku begadang sepanjang malam). Yang terakhir ini
diriwayatkan oleh lbnuAl Mundzb dari At-Tahdzib.

ttt.-i{ri,toi
o-ev, )U e .2:ft



mabuk5r Ibnu IGtsir merrbacmya';r:6:" dengm tarpa tasydid.s2 Sedangkan

ylmg lain me,nrbacanya dengan tasydid.

Ibnu Al A rabi beftat4 "'cr:jg| rtirya, e,ngkau pe,nuhi."

Al Mahdawi berkata, "Tanpatasyidid atau dengan tasydidvfiakl<ata-

lr,ata c:JJ jelas kedua-duanya. Wdid untuk menunjukkan banyak,

sedangkan tanp a tasydid t;rrrntkmeNunaikm maknanla-"

Yang dikenal adalah bahwa c,r$ tidak membutuhkan objek

(iffimsitifl.

AbuAli berkata'tsolehmenjadi terdengutmsitifdalnrlp€qglihatsl't:

Barangsirya men$aca eff,;maka ymg demikian dimiripkan dengar

apa yang dilihat oleh mata mereka ketika dalam kondisi mabuk. Seakan-

akan dia berjalan padajalur merrabukkan lor€na tidak me,lrd4etkannya.

Juga dikatakarq 'Batrwa kata-kata itu dengan tanpatasydidberasal

dari Lr.rlr 'fa lminwtan mmtaktk*an). Kemudian dianrbil daiqa png
ba-tasydid." Kedua pendapat itu disebutkan olehAl Mawardi.

An-Nuhas berkat4tf 'Yang banpk dikenal dari bacaan Mujahid dan

Al Hasan "dalatr 
'e:;t tanpata.sydid.,'

Al Hasan berkat4 'De,ngan kata lain adalah 's:fA (tersihi).'6s

5t Pendryatini disebrutkanolehAtlh-Thabari.l'lr"n Jami'Al Bayan (14110) laluberkata,
"Sebaik-baik di antara serua pendapat ini dan yang benar adalah pendapat yang
mengatakan bahwa maknanva, 'Mata kita diambil dan tersihir sehingga mata kita
tidak melihat sesuatu dan hilang batas ker,tt"tttFuan penglihatan dan padamtah
cahayanya."

52 
Qiraah Ibnu fasir crrS dangandlwnnai sebagaimana di dal"mls-SaD 'ahfuya

Ibnn Mujahid (2R01). gsd"ngkan bacaan eii:- Ungnfariai, ini dari qira'ahqira'ah
yang aneh sebagaimana ddamAl Muhtasib (Ar.

t' Lfr. Al Bahr Al Muhith (5 I 48).
s Lih- Ma' ani Al Qur' an karyaqa pula (41 l4). Dan bacaan UJJ deng$ dhammah

den tarTrl tosydid.Ini adalah bacaan Iblrrr trktsir sebagairrana telah kita sebutlan di
atas.

55 Sebuah abar dari Al Hasan dr dalam Ma' ani Al Qur' an kar1ra An-Nuhas (41 1 4).
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SedangkanAbu Ubaid mengisabkan dari Abu ubaidah bahwa dia

berkata *'i't&ij.l o:j{L 1Xa mata mereka tertutup dibuatrya karena rabun

(emah penglihatan),s sehingga tidak mampu melihat.'57

Sedangkan Al Farra'ss berkata"'Barangsiapa membaca ojrl:, dta

mengambitaari gJr tljll 1,t"g" diam).-

An-Nuhasse berkata, "Semua pendapat ini saling UtaeUtan dan arti

dasamp adalah apayang dikatakan olehAbuAmnrbinAlAla' rahilnahullah,

yaitu dari kata-kata'jii)t (memabulclcan) di dalam minuman." Ini adalatr

p€ndapat yang bagus. De,ngan kata lai4 mereka dilalaikan oldr apa-apapng

menutup mata mereka sebagaimana sifat mabuk yang menutup akalnfa-

S.d-d.r, iJ r ;1<,:' (Angin dimiadalah ketika diam danbertrenti. Dengan

denrikim makakembali kepadamalorayangmembingrrngkar.

firmanAllah:

@ StJr'fu. 6S V i3. rw)i AvJ+ ";s'3a

uDan sesungguhnya Kami telnh menciptakan gugusan bintang-

bintang (di langit) dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-

orang yang memandang (nya)."

(Qs.AlHijr [lsl: lQ
Ketika disebutkan kelarfiran orang-orang kafir dan kelemahan patung-

patung mereka maka disebutkan ke,rnaha- Kuasaan-Nya agar menjadi dalil

untuk menunjukkan keesaan-Nya.

56 As-Sanadiir adalah lemah daya pandang. Dikataka& 'Dia adalah sesuatu yang

selalu terlihat oleh manusia benrpa ftslsmehan daya pandang ketrka mabuk karena

minumankeras."
57 Lih. MajazAl Qur'an,karyz AbuUbaidah (11347).
58 Lih- Ma' ani Al Qur' an (2186).
5e Lih. Ma' ani Al Qur' an (41 l4).
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Ad4un kata U?t adalah gugusan-gugusan dan rumah-nunah. Ibnu

Abbas mengatakan, 'Dengankata lai& Kard (Allah) telah ciptakan di langt
gugusan-gugusan matahari dan bular yakni: kedudukan dan posisiryra."

Nama-nama gugusan-gugusan ifu adalah axies, taurus, ge,lnini, cancer,

leo, virgo, libr4 scorpio, sagitarius, capricorn, aquarius danpisces. Orang-

ormgArab selalumenganggap bahwameng$ahui posisi-posisi bintang-bintang

dan pintu-pintunya adalah satu di antara ilmu-ilmu yang paling agung, dan

mereka be,rdalil dengannya di jatan-jalaq dalam mengetalui waktu, dalam

mengetahui musim subrn atau musim tandus.

Mereka berkata,'fahk itu terdiri dari lzgugusan bintang. Masing-

masing bintmg berj arak dua mil setengah- Asal guguan adalah ke,nlmculm.

Yang sedemikian itu adalatr burj Al Mar'ah ketika seorang wanita

menuqiu*&an perhiasannya- Makna de,mikian telah dijelaskan di muka

berke,naan dengan para wanita-'m

Al Hasan dan Qatadah berkat4 "Gugusan-gugusan adalah bintang-

bintang.'6r Dnamakan derrikiankarenakernurculannya danketinggianqra

Dikatakanjug4 '?lanet png besar.'4 Demikian dikatakan olehAbu

Sbalib )alod Ttrjuh fng b€rj alaro

Suatukaum *qi;.artiryaadalatrgugusan-gugusanatau

nrmah-rumah png di dalamnya ada penjagaan. Diciptakan oleh Allatr di
langt.'* Wallahu a' lam.

o Lih" Tirfsir ayat 78 dari surahAn-Nisaa' dalamkitab tafsir ini.
6f Dna bnah atsar dzlamAl Bahr Al Muhith (51449).
a lbid.
6 Tujuh yang berjalan sesrai dcngan unrtaon),a dari bawah ke atas adalah bulan,

mcrkurius, saturnus (373), matahari mars, mrsytari dan Z\hal.
( Disebutkan olehAbu Hagran data''n Al Bahr Al Muhith (51449) dan olehAs-Suyuthi

dalrrn Ad- Dun Al Mants ur (4 I 9 5).
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Firman Allah, qtfrit "Dan Kami telah menghiasi langit itu,"
maksudqa, langit SebagaimanaAllatr telah berfirman dalam srahAl Mu[q

a*;,L. qli la,JJJi fr: ins "sesungguhnya Kami tetah menghiasi
langit yang dekat dengan bintang-bintang......." (Qs.Al Muluk{671: 5)

"Bagi orang-orangyang memandang (nya).- Bagr omng-

orang png mengambil pelajarm dan bagi orang-orang png berfikir.

FirmanAIIah:

@n59r*$nqsfbr;
uDan lrami menjaganya dari tiap-tiap syetan yang terkutuk.'

(Qs.Atlliir [15]: 17)

Maksudnp, yang dirajam. Rajam adatatr le,lnparan de, rgan bebatuan.

Dikatakan,'?.ajarn adalah laknat danpe,ngusiran. Dan telah dijelaskan di
muka.'6

Sedangkan Al Kisa'i berkata, "Semua yang raj im dalam Al Qur' an

adalahcercaan.'6

SedanglenAl Kalbi mengklaim bahwa lapisan langit semuaqa tidak

dijaga dari para syetan hingga zaman Isa KetikaAllah SWT mengutus Is4
tiga lryis langit dij aga dari kalangan qrctan hingga diutusryra Rasulullah SAV/.

lvlaka semua lapis langit dijaga dan diamankan dengan lidatr api setelatr beliau

diutus. Demikian dikatakan oleh IbnuAbbas RA

IbnuAbbas berkat4'Semua syetan tidak tertralang dari langt. Mereka

memasukinya dan menyampaikan berita-beritanya kepada para dukun.

65 Lih. Tafsir ayat 91 surah Huud dalam tafsir ini pula.
6DisebutlanolehAth-ThabaridalamJami'Al Bayan(14111) dariAlKisa'i. Demikian

juga An-Nubas dalam Ma' ani Al Qur' an (41 16).
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Mereka me,lrambatrkan sembilan kebohongan dalam berita-berita itu lalu

me,rryrampaikan hal itu kepada penghuni bumi. Satu kata hak dan senrbilan

sernuanya batil. Jika mereka melihat apa-apa ),ang mereka katakan maka

mereka merrbenarkannya dengan qa-apa yang mereka bawa

Ketika Isa bin Maryam AS dilahirkan mereka dilarang masuk pada

tiea tapis largit Dan ketika Nabi Mutramrad SAW dilahfukm merdo dilrmg
masuk ke sernua largit Tak seormpun di antra mereka png hemdalc mencuri

dengarmelainkan dilempar dengan bola apio sebagaimana akan dijelaskan

b€rik$ini.

IlrmanNIah:

@ai +q".;3t'#'rtfriiSl
sKecuoll qtetan yang mencuri-curi (berita) yang dapd didengar
(dari malaihat) lalu dia dihejar oleh semburat apiyang terang.D

(Qs.AIElir [15]:18)

lvtatsuanla, al<an tet4i Elilm yurg meocuri-curi dengr. DeNEan kata

hnu pengambilan sedikit. Ini alalah pengecualian yang terpisah. Dikatakaq

'ltr bersanbung;'s Artinla, kwuali di artra qctur yarg mencuri-curi dengar.

Yakni, Kari (baca: Altatr) j aga langit dari pra E/etan sekiranya mereka mau

me,nde,ngar wahyr dan lain-lainnya. Kecuali dia yang mencuri-crui dengar

malca Kami tidak menj aga langit darinla rmtuk me,lrdengar berita di antara

b€rita-b€rita langit selain watryu. Sdangkm watryr tak sedikitpun png bisa

dia dengar. Hal itu karena firman-Nya, @ tt;tP 4 * I
"Sesungguhnya merelca benar-benar dijauhlcan daripada mendengar Al

d Scbnah atsar dari IbnuAbbas yang discbutkan olchAbu Halyan dalamAl Bahr (51

4a9) dcngandiringlcas
Q Lfr. Al Bahr Al Muhith (5 I 4/,B).

t f{, I



Qur' an irz."(Qs. Asy- Su' araa' 126l: 212)

Jika para syetan me,lrde,ngar sesuatu selain wahyu maka selanjuhya

mereka mele,lnpadon berita-berita itu kepadapara dukun dalam wakttr lebih

cepat daripada kedipan mata Kemudian para syetan itu dikejar olehbola api

s&inggamematil@tnla ataumeryakitirya Demikian ditcatakaroldrAl tlasm
danlbnuAbbas.

FirmanAllatr SWT png artirya, W +q+ fi1(5 
* ...Wu dia ditrejar

oleh s emburan api yang t erang." Atba' ahu artnya drkej ar dan ditangkap.

Syihaab adalah bintang yang bercatrayateratg!, demikian juga makna

syihaab *aaqr6. Finnan-Nlaa, F yq* " ... suluhapf ... " (Qs. An-Naml

12fl: 7), dalahapi pqg menlaala di ujrmg sebatang kayr. Demikian dikatakan

oleh IbnruAziz. Sdanglon DzuAr-Rummah mengatakan,

'*$ Pt't;,riQ {* it,"*; rk
Seakan-akan dia bintar, ; ;rir ry"ron

Dipajang dalam kegelapan malamyang binasaTo

Bintang dinam at an syihaaD karena kecerahannya yang menye,lupai

api png menyala. Dikatakan, " Syihaab karena nyalanya disebabkan api,

menjadi obor penerang bagi penghuni brmi. Iika api telatr membakar maka

o Ltu Fath Al Qadir,karya Asy-Syaukani (3 I 17 8).
rc Sebuah bait dari DzuAr-Rurrmah dari sebuah qashidah bagus, yang awalqra:

q.* {.? ,rrg'u'k 
"53-iulr 

U"upis.u
X"ropo man Anda **gr"url-n oi,

Sealran mengucur dari rombongan orang asing
Makna itsri 'Ifriah : Di depan syer'n, musawwatn: diurrnrmkan dan munqadhib :

dibinas"kan.

Lih"DiwanDarAr-RurmahdanAlJahrahhalarnan: l35.Shadrbaitinidisaksikanoleh
Asy-Syankani 3 I L7 I (Ifrit).
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diatidakbisa kernbalilagi.Iaintuhpd€nganbintmg;jikadiatelatrmernbalrr

maka dia kerrbali lagi ke tempatnya

Ibnu Abbas berkate'?ara qrctan mendaki secara berkelompok untgk

m€,lrcuri dengar sehingga png keras kepalamenyendiri dan membumbung

nailq ia pun dilempar dengan bola 4i dan menimpa dahi atau hidungqra atau

bagian mana Saja yang dikehendaki oleh Allatr sehingga ia tbibakar- Lalu

datanglah kawan-kawannya ketika ia sedang terbakar sera)'a berkata'
..sesungguhnya ada hal dernikian dan demikian." Merekapunpe,qgi me,lruju

kawan-kawannla dari kalangan dukun lalu merekamenambabkan se'lnbilan

kebohongan pada berita itu. Sehingga de,ngan se,mua itu mereka berbicara

ke,pada penghrmi buni. Satu lgta benar sedangkan )ang senrbilan salah

Jika mereka melihat sedikit di antara yang mereka katakan maka

mercka sudah langSung merrbena*an de,ngan segala hal 1ag mereka bawa

berupa kedustaan mereka.Tr Makna yang demikian akan datang de'lrgan

deraj at m arfu ' dalast surah S aba' fu sya All ah Ta' al a.

Terjadi perbedaan pendapat me,lrgemai bola api, apakah mematikan

atautidak?

IbnuAbbas berpendapa! batrwa bola api itu melgkai, me,mbaka dan

mencelakakan nannur tidak mernatikanz

Al llasar dengan sekelonpok ulma b€rpendaeat, merratika"R Ddem

hal batrwa me,reka mati karena bola ryi sebelum me,lryampaikan baita png

ia dengar kepadajl& ada dua pe,ndapat:

Pertama,mereka dimatikan sebelum mereka menyampaikan berita

yang mereka dapatkan dari mencuri dengar kepada orang lain. De,ngan

7t Scbuah atsar dari IbnuAbbas ),ang diriwal.atkan olehAth-Thabad (14/11).

2 Scbuah atsar dariAth-Thabari (l4lll), Ad-Dun Al Man*ur (4195), Al Bahr Al
Mrtilh 6 I 449), Al Muhanar Al Wajiz (8t292').

a Sebnah atsar datiNHasan yang discbutkan olehAbu Hayran dal*n Al Bahr (51

449) dan IbnuAthiyah dalam Al Muhanar Al Waiiz (81292).
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dmikian, berita-berita langit tidak akan smpai kepada selainpranabi. oleh
sebab itu maka terputuslatr praktek perrduhman.

Kedua, mereh,adimatikan setelah menyampaikan berita yang mereka
dapatkan dari mencuri-curi dengar kepada selain para jin. oleh sebab itu
mereka tidak kembali melakukan kegiatan me,lrcuri-curi dengar. Jika betum
sarnpai,mhkaberhentilahkegiatanme,ncuri-ctuide,ngaritu'tldhteiputusfluta

pembakaran atas diri me,reka Derrikian disebutkan olehAl Mawardi.

Menurut saya (AI Qurthubi), '?e,ndapat pertama lebih benar
berdasarkan penj elasan pada suratr Ash-shaaffaat nanti. Terjadi perbedaan

pend4atmengsnai ryakatrpelernparmdengmbola api itu sebelumRasulullah

diutus. Masalah ini akan dijelaskan dalam suratrAl lir+ insya Allah Ta'ala.
Juga dalam surah Ash-Shaatraat.

Az-btnaj berkat4'?elemparan dengan bola api adalah satu di antara

tanda-tandakenabianRasulullah sAlilr, )angterjadi setelahkelatriranbeliar
karenapara penyair di zaman hmo tidak menyebutkannya dalam syair-qrair
mereka Merekajuga tidak menyerupakan sezuatu yang cepat sebagaimana

mereka me,nye,lupakan dengan kilat dan dengan aliran.'ra

lldak j auh jika dikatakaq'Tatuhrya bintang sudatr terj adi sej ak zaman

dahulu, akan tetapi belum menjadi suatu pelemparan untuk para syetan.

Kemudian menjadi lemparar bagi para syetan ketikaNabi sAW dilahirkan."

Para ulama berkatA'Kami melihat gugumyabintang bisajadi hal itu
sebagaimana 1ang kami lihat. Kemudian menjadi api jika berte,mu de,ngan

qretan-"

Bisajuga dikatakarl'Mereka dilempari dengan bola api dari udara

lalu digambarkan dalam pandangan kita batrwa hal itu adalah bintang yang

berjalan pada malam hari." Syihaab menurut arti batrasa adalah api yang

menumcar. SedangtanAbu Daud meny$utkan dari ArdrAsy-Sya'bi bahwa

7a LiLMa'aniAlQur'an,ktryaAz-7ttyzjQll77)danAlMuharrarAlWajiz(81292').
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dia berkata'I(€tika Nabi SAW diuhrs pra qrctan dilempari dengm bintang-

bintmg png belumpemah dilempari dengann),a sebelum itu" Makamereka

datang kepadaAbdu Yalail binAmruAts-Tsaqafi, lalu mereka berkata,

"Srmgguh, semua orang terkagrrm dan mereka telah memerdekakan budak

mereka, meliarkan ternak mereka karena mereka melihat ke,pada bintang-

bintang. Maka,ia- seorang buta - berkata kepada merek4'Tangan kalian

terbunr-buru dan perhatikanlah. Jika sesuatu yang dikenal ada di beranda

rurrah seorang manusia sedangftanjika tidak dik€tahui maka ini suatu kqiadial

banr." Me,reka melihat dan temyata itu sejumlah bintang yang tidak dikenal.

Mereka berkata, "IIxi suatu kejadian baru." Tidak begitu lama mereka

kedatanganNabiSAW.

uDan Kamitelah menghanparhan bumi dan menja.difunpadanya

ganang-gunung dan Kami tumbuhhan padanya segala sesuatu

menurut uhuran. Dan Kanitelah menjadikan untukmu di bumi

kcperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptahan pula)

mahhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki

kepadanya.' (Qs. Al Hijr [15] : 19-20).

Firman Allah SWT, ,ri$g $i "Dan Kami telah
menghamparkan bumi." Ini adalah bagian dari berbagai nikmat-Nya pula

dan sesuatu png me,nunjul&an kesenrpunnaan kelcuasnan-Nya Ibnu Abbas

brr,ircrt4'Tknri hamparkan di atas permukaan air, sebagaimana firmalr-Nya

yang artinya, @QLSq,i fr.&i$tS "Dan bumi sesudah itu
dihamparkan-Nya." (Qs. An-Naazi'at [79]: 30), dengan kata lain,

FirmanAllah:

gnf ;o f u W u:ifs c'fr W 6ls t
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dibeberkanrya Allah SWTjugaMrmanpng artirya" 6 Wj {fiVf
@'g:#7 "Dan bumi itu Kami hamparkan, rnaka sebaik-baik yang

menghamparlcan (adalah Kany'." (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: a8)

Allah menyanggah orang png mengatakan bahwa bumi seperti bolais

sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Finnan-Nya Gr"t3 Q 6li"Dan menjadilcan padanya gunuing-

gt ouilg," Fitu, gtuung-gunung yang kokoh agr tidak guncmg dengan sanua

penghuninya. Firman-Nya gif p SnWGllS "Dan Kami
tumbuhlcan padanya segala sesuatu menurut uhtran," dengan kata lain,

terukur dan diketahui benar i6. Dernikian dikatakan oleh IbnuAbbas dan

Sa'id bin Jabir. Akan tetei Atlah berfirmaq oii " Merunut ularan " kar€f,ia

dengan timbangan dapat diketahui kadar sesuatu. Seorang peqrair berkata,

'i,:* fGJ,'F.u* l7 ts'€*.^.'Ji
lz. a/ c -.- -L\ -Ll

Sebelum Anda bertemu pada suatu l@tika

Bagilu bagi setiap lawan ada ulatrannya'7

Qatadah berkata, "Mantzuun artinya adalah terbagi."78 Sedangkan

Mujatrid berk at4 " Mauzuun artinya terhitung." 7e Dikatakan, "Ini adalah

perkataan yangmauzuun, maka artinya dalam benitknazham danbukan

dalam bentnk natsr." D engan demikian maka artinlr4' Kami tumbuhkan di

muka bumi apa-apa yang terukur, baik berupa berbagai benda atau aneka

binatang dan berbagai macam barang tarnbang." Allah Azza wa Jalla telah

75 Lihat komentar kami atas pendapat ini pada tafsir finnanAllah Ta'ala:

?')rfi t ";fii,i76 SebuahatsarpadaAth-Thabaril4l13 danMa'aniAl Qur'an,karyaAn-Nuhas3ll?.
7 PenguatmunculdilanLisan Al 'Arab, entri: rr.lj dan.Fath Al Qadir (31179)ya\g

tidak manshub.
78 Dua buahatsar dalamAl Muhilh(51450).
le lbid.
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berfirman berkenaan dengan aneka macam binatang yang artinya,

l!-3lS$ #li"...dan mendidilorya dengan pendiditran yang baik...)'
(Qs. Aali'Imraan [3] : 37)

Yang dimaksud dengan inbaat dalanayat di atas adalatr pe,lrciptaan

dan pewujudan. Dikatakan,|gWilS (Kami tumbuhlwn padanya) adalatr

di gturung-gunung 9$, )r*f ,t (segala sestntu menurilt ularan), baik

berupa: emas, perak, kuningan, timbal, timah hingga airraksa dan kapur.

Semua itu diukur dengan ukuran.'e Diriwayatkan malamrya dariAl Hasan

danlbnuZaid.

Dkatakal'Kmni tumbutlkm di atas hxni buah-bualmn dm bisa ditakr
dan bisa ditimbmg." Dkatakan pula, "Apa-rya png ditimbang dm memiliki

nilai jual keena dia sangat besr nilairya dan smgat luas manfaatrya daripada

apa-apa ),ang tidak memiliki nilai jual."

WW f, ttks "Dan Kami telah menjadilcan untulonu di
bumi lreperluan-keperluan hidup." Yakni, segala bahan makanan dan

minnrnm 1ag semua ofixng hidtp dengrupa- Bentuk tunggakD,a adralah zlb;
dengan sukun pada hurufya'. Yang seperti itu adalah ungkapan seorang

p€u5ain

7try*')u;J.h *-:)

Engkau bebani aht dengan kehidupan keluarya kid
siapa gerangan sudi memberiht manfaat dan laukEI.

Asalnya i3# dengan wazan fik @engan harakat pada hurufya )
dan png demikian telah dijelaskan dalam surahAl.Pfraaf.u Dikatakaq'Dia

DPadapatinidikisahkanolehAn-Nuhas dalnnMa'aniAlQar'an(4/17)danmenjadi
pilibanAl Farra' d^l*n ll,{4' ani-rya 2186 *rA Az-7tyaj (3 I 17 6).

tr Penguatryra mmcul dengan keadaan manshub pada Jarir dalam Lisan Al 'Arab
enti: r..:.e, riwayatnya: gli,,ul[ rS.',y:.Demikianlah dalamAsh-Shihhah(l1l64)
danjuga disebutian or"(et u"*"iai,i"t"i qlal, O rli.

n Lihat tafsir ayat l0 surahAlA raaf.

)T'-^:*r#
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itu adalah pakaian." Demikian dikatakan olehAl Hasan83

Dikatakan pula bahwa dia itu bersilcap menghadapi sebab-sebab rezeki

selama masih hidup. Al Mawardi berkaf4 "itu adalah maloa eksplisit.'e

'$i :i ti U't " D an (Kami menciptalcan pul a) maHilt*-m art:h fu k
yanglcamu sekali-kali bukanpemberi rczki kepadanya)," yang dimaksud

adalah mekamacanbinatangdmtemalcs DemikiandilatakanolehMujahid-

Menunrtrya, termasukparabudak dm anak-anak pngdifirma*m olehAllah

te,ntang mereka itu sebagai berikut, fg*'&:l $ "Kamitah yang akan

memberi rezki kepada merelca dan juga kepadamu." (Qs.Al Israa' [7:
31)

Kata i @iapa) yangdimaksud boleh para budak dan aneka binatang

jika sernragaberkumpul. Karcnajilomakhlukbe,rakal dan pngtidakberakal

brlormpul, maka dominasi pada maktluk png berakal.86 Dengan kata lain,

Ifunijadikmufiklolian senruadimukabumi ini sunberkehidrym, denrikian

juga untuk para budak laki-laki atau perempuan, macam-macam binatang

dan anak-anak png IGmi beri merreka rueki dan kalian tidak menrberi mereka

ruzeki. ldaka $ $tapa) deigutalsuil png demikian ini, pada posisi nashb.81

Muj atrid dan lain-lain mengatakan dengan maknaqa lang demikian itu.

Dikatakan juga, "Yang dimaksud adalah sikap liar." Sa'id berkata,

' Manshur mernbacakan kepada kami *;i :i'iil c;'r' yang lcamu s etrati -

lrali bulran p emb ei rezki kepadany a' . Diamengatakan: Binatang buas. "88

Maka g,. (siaOa)dengan demikian untuk menunjul&an makhluk yang tidak

b€rakal. Seperti firmanAlahyang artinya -*. & r#- r; ri;i " ...mala

83 Lih" TafsirAl Mawardi (2/364).
u lbid.
s Sebuah atsar dari Mujahid pada Ath-Thabari, Ad-Durr Al Man*ur (4195) dqn Al

Bahr Al Muhith (51450).
% Lrh. Ma'ani Al Qur' an,karyaAn-Nubas @l 18) dar. Ma'ani,brya NFarra' (2/86).
87 Lih. Ma'ani Al Qur'an,karyaAl Farra' (Agq.
tt Disebutkan olehAth-Thabari dalam tafsirnya (lall 3).
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sebagian dari ha+tan iu ada yang berjalan di atas peratnya...."(Qs. An-
Nuur p$:a5)

Di sini pada posisi lcasrah kare,na menjadi 'athafkepada lcaf dan

mim drdalam firman-Nya 'n3l "Bogt lcalian semua.'as

Me,nunrt ulama Bashrab di ddamrya ada bagan yang brmk. Menunrt

mereka tidak boleh meng-athaf-kim )rang latrir ke,pada sesuatu yang tidak
jelas, kecuali dengan mengulang hurufTa r. Seperti, F-ts y; bl, (Ako

berlalu dekat dengannya dan dekat dengan Zaid) dan tidak boleh,

{-is *, bl} (Aku berlalu dekat dengannya datzald),kecuali di dalam

qna'ir, sebagaimana diletakan'

,.;i'u it,f)b'a, i i.jl6 Wr€;-Uu.j?lu
Hai engkau mendekati, menyindir dan mencaci kami

Maka peryilah engkau, tiada mengapa dengan hari-hari yang

menakjubkan.n

Maha ini telah berlalu dalmr surahAl Baqarah dan dalam surahAn-

Nisaa'.

FimanAtlah:

uDan tidak ada sesaatupun melainkan pada sisi Kami-lah
khazlnahnya, dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan

ukuran yang tertentu.' (Qs. Al llijr [15]: 2f )

8Lf/n.Ma'aniAl Qurtan,karyaAlFarra" (2186),TafsirAth-ThabanQ4ll3)dmiTafsii
IbauAthiyah(81294).
$ Penguat dari bait-bait Sibawaih yang tidak diketahui penutumya, yakni yang ada

dalamAl Kinb(l/392),IbnuAqil(2/240),Al Kamil(451),Al Khbanah(21338)dan AI
Bahr Al Muhith (21148).

Atfr ) + 1-;4ii *t 4'tp ti 3L+ 1 r,; G ttb
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FirmanAllah SWT, il{]11?6ry {l ,a o, e$ "Dan tidak ada

sesuatupun melainlcan pada sisi Kami-lah khazanahnya." Dengan kata

lain, tidak ada sesuatu apaprm benrpaberbagai rezeki unhrk semua makhluk

melainkan di sisi Kami khazanahrya. Yalori, hujan yang turun dari laryit kacrn

dengannla segala sesuatu turnbub- Al Ilasan berkat4' Tluj an adalah l&azanah

segala sesuatu.''r Dikatakan pu14 'I(hazanah adalah kunci-kunci." D€ngan

kata I ain, Di langit terdapat lamci-kunc i rezet'j..n

Demikian dikatakan olehAl Kalbi. Artinya sama dengan makna ayat

berikutnya , lfr )* tr1;tii C3 "Dan Kami tidak menurunkannya

melainlran dengan ulatran yang tertentu." Dengan kata lain, akan tetapi

tidak Kami turunkan melainkan sesuai dengan kehendak Kami dan sesuai

dengan kebutuhan makhluk kepadanya. Sebagaimana firmanAllah SW'T,

tii;-C 7* Jii,#s *ifi at'A +qi*! trt 4is t " Dan
jilrnlau Allah melapangkan rezki kepada hamba-hamba-Nya tentulah

merelra alran melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunlcan

apa yang dilcehendalci-Nya dengan uhtran." (Qs. Asy-Syuuraa 142:27)

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Al Hakam bin Uyainatr dan selain

keduanya batrwa tidak ada tdrun png lebih banyak curah huj anrryra daripada

tatrun yang lairuryra akan tetapi Allah merrbaginya sesuai dengan kehendak-

N1a- MakaAllatr mernberi huj an untuk suatu kaum dan tidak me,mb€ri kaum

yang lainrryra- Bahkan bisajadi hujan turun di laut atau di atas tanah tandus.e3

Khaza'inadalahbenfi rk jamakdariHizanah(tempatpenyimpanan).Dia

adalah tenrpat untuk menyimpan apa-apa yang dimiliki manusiu Khaza'in
juga bentuk mashdar dariLfi ,tf .Semua apa yang ada di dalam tempat

penyimpanan manusia adalatr disiapkan untuk dirinya Demikiau juga apa-

apa yang ditentukan ukurannya oleh Rabb, adalah disiapkan untuknya.

Demikiar dikatakan olehAl Quqairi.

er Dua buah alsar dad Al Hasan dan Al kalbi yang keduanya disebutkan oleh Al
Mawardalam Ibfsir Qt365).

n lbid.
s Sebuah arsarpadaAth-Thaban(l4ll4) den Ad-Dun Al Mantsur (4196).
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Ja', fa bin Mtrhammad meriwayatkan dai ayahnya dari kakeknya batrwa

dia berkata 'Di atas Arasy contoh segala sesuatu )ang telatr diciptakan oleh

Allah di lautan dan di daratan." hi adalah talcq/il firman Allah swT,

:4)?6'ry 1 ,;; U rsp "Dan tidak ada sesuatupun melainpan pada

sisi Kami-lah khazanahnya." Al inzaal artinya adalatr p.e-n-cipta3ll daP

p@Waa\ Febagaimana firmanAllah SWT 1mg artinya +3Y G -fr Uii
r/$lz+; "...dan Dia menurunkan untuk lamu delapan ekor yangr
berpasangan dari binatang ternak." (Qs. Az'Zumar [39]: 6)

Jugasebagaimanafirman-Ny4 34i ;t * .t g W2\'r*o*KMti
ciptalran besi yang padanya terdapat kehntan yang hebaf...."(Qs. Al
Hadiid l57l:25)

Dikatakan juga, "fnzaal artinya memberi. Dinamakan inzaal

(penun:nan) karcna hukum-hukumAllah dihrnrnkan dari langit."

FlmanAllah:

*lu'ri#6"t"1bx ,t:;i A sl?eg'e:liwifs
@*ya

uDan kami Telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-

tumbuhan) dan kami turunkan huian dari langit, lalu Kami beri

minum kamu dengan air itu, dan sekali'kali bukanlah kamu yang

menyfunpannya." (Qs. Al Hiir [15] : 22)

Dalamnla alat ini dibahas lima masalah:

P ertam a:Firman Allatr S]vT,'C:li g;ifsadalah qira' atr orang pada

umumnla adalatr dengan ltjl aewan bentuk j amak. sedangkan Hamzah

me,rnbacanya dengan bentuk tunggal. Kare,na makna riih adalah iamak pula

sekalipun lafazhnla adalah lafaztl fimgg3l.e4 Sebagaimana dikatakan:

'1 Lih. Tafsir Ath-Thaban (14/14), Tafsir IbnuAthiyatr (8/299).
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79 ,9 b i-jt piu, (l"gn datang dari segala penjuru). Juga dikatakan,

}f,Al ag 4A ?if Ce"-i yang sangat lapang) dan @akaian yang

bagus).e5 Demikiarlatr yang banyak dilakukan oleh orang-orangArab terhadap

segala sesuafu yang luas.

Adapun kenapa bacaan orang pada umumnya sedemikian itu, adalatt

karenaAllah SWT mensifatinya dengan kata-kata dtj "Mengawinkan

tumbuh-tumbuhan," dan ini bentuk jamak. Makna lawaaqih adalah

pembawa, karena dia membawa air, saripati tanah, awan, kebaikan dan

mmfaat

Al Azhari berkat4 "Angln mernbuat perkawinan Gada tumbuh-

tumbuhan) karena diamengangkut awan. Maksudnya, mengangkut dan

menyebarkanrryra lalu mernbawanla,% kemudim menunrnkannya."

Allah srf/T berfirm*, '! rri (.t;; ,Jslf4 S " . . . hingga apabila

angin itu telah membawa awan mendung...." (Qs.Al A"raaf 17):57),

maksudny4 mengangkut. Crl "O:j'tf dt iiu dikatakan demikian jika

seekor onta betina sedang mengandungjanin di dalam pertunya.e Dikatakarl

" Lowaaqihartinya adalatr mengawinkarq de,rnikian asalnla."Akan tetapi dia

tidak akan kawin melainkan pada dirinya ada yang mengawininya. Seakan-

akan angin itu me,nrbawa kebaikan. Dilratakan pula, "Sesuatu png memiliki

sperma." Semua makna itu benar. Maksudnya, darinya sesuatu yang

me,ngawinkan pepohonan Sebagaimana unglryan mer€k4' Ii,syh radhiah,

artiryra kehidupan lang di dalamryra penuh keridhaan . Lail naa' im, artiny4

malarn yang di dalamnya ada kegiatan tidur. Di antarany4 apa yang dibawa

oleh awan. Dikatakan,'iAt r*i (dengan kasrah), Luij rLi (dengan

fathah)'fi,nt Vali "el ' 
,ri (Dan dia ditrawini oleh pejantan).

es As-Sababu adalah t nah datar dan jauh.
% Tamurntbihi, merfadikanhujantunmdarinya. Pendapatinidiikuti olehAth-Thabari

(l3l s),Ibnu Katsir (4/448), An-Nuhas (4/l 9) dariAbdullah bin Mas'ud.
e7 Lih. Lisan Al'Arab,entri: giJ.
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Dengan kata lain, dialirkan air kepadaqra lalu dia me'ngandungnya.

Maka angin seperti pengangkut bagi awan mendung. Al Jauhari berkatdt,
* Riyaah lm,aaqih danbtfuan riyah Malaaqih, yangdemikian susunan png
tidakbaqakdipakai."

Al Mahdi mengikuti Abu lrbaidalq "Lawaaqih artinya sama dengan

Mulaaqih." Dia beraliran bahwa kata-kata itu adalatr bentuk jamak dari

mulqihah dan mulqih. e Kemudim dibuang semua tanrbahanqa Dikatakan

pula,'Dia adalatr benhrk j amak dari laaqihah dan Laaqih dengan makna

semua yang memiliki spenna untuk nasab." Bolehjugajika makrra laaqih

adalah pembawa. Orang-orangArab me,ngatakan kepada orang junub,

"Laaqih atathaamiL" Sedangkanbagi angin utampenghalang dan angin

prringbeliungt@

Ubaidbin Umarbeftat4 "Allah mengirimkanpe,nggembira sehingga

bumi bmgkit, laluAllah mengirirnkan penyebr sehingga meqeba*m awm,

kemudian mengirimkan pelryatu sehingga menghimpunnya, kernudian

mengirirnkan lawaqihsehingga mangawinkan p€polrcn211"ror

* Llh. As h-Shihhah (l I 401).
e LJn. Majaz Al Qur'an, karyaAbu LJbaidah (1/3481). Ia berkata, 'Xarena angin itrr

menggabrmgkan awa& sedangkan orang-oraagArab kadang-kadang melahrkan hal ini
s6hingga membuang huruf miz, karena mereka mengennbalilrannya kepada asal
perkataan- Sebagaimana 'ngkapanNahsyal bin llariy ketika ia memrji saudaranya yang

sudah meninggal:

ety, o'* t:4'Ub?t rA?',#. f.l|,);l
Laibak menambah kefakiran dan kelemahan

Dan mengacak apa-apa yang dibinasakan oleh penbom

An-Nuhas berkata dalam Ma' ani karyarya 4120 keakz rnengomentari pendapat Abu
LJbaidah, "1ni sangat jauh. Sesrmggubnya boleh menghilangkan tarnbahan-tamb'han
yang sepcrti sya'ir itu, qkan tetapi dia adalahbentukjo-ak darilaagihah."

t@Lih- Ma'ani Al Qar'an,kzryaAn-Nuhas (4/20).
ror Sebuah atsar pada Ah-Thabari (14/15), Al Bahr Al Muhith (51451) dan Fath Al

Qadir(31182).
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Dikatakan, " Riih Mulaaqih adalah angnlang mernbawa enrbun yang

kemudian dimasukkannya ke dalam awan. Jika dia tahimpun di dalamnya

malejadilahhujan."

Dari Abu Hurairatr berkata, "Aku telah me,nde,ngar Rasulullah SAW

bersabda,

,ii C. ?. , t cb l.'a;a'll O, ?r.a.-jlG fit ,1;t ,jt etrut {lSr
-ti:';6y .v

ell
vqW.s

"Angin selatan itu datang dari surga dan dia angin yang

mengawinkan tumbuh-tumbuhan yang disebutkan oleh Allah di

dalam Kitab-Nya dan di dalamnya terdapat b erbagai manfmt bagi

manusia."to2

Diriwayatkan bahwa beliau SAW bersabda,

ii t* ti* iilr'fri'\L'*'h 4 Y
.Y/

"TidaHah berhembus angin selatan melainkan dengannya Allah

memancarkan mata air yang membludak."rot

Abu Bakar binAl5rasyberkata, "Tidak menetes setetes air dari awan

melainkan setelah angin melakukan empat hal padanya. Angin timur

menggerakkannya, angin barat mengawinkannya, angin selatan

mexryuculwlnlxa dan angin utaramerne,ncatkannS/iL"

Kedua:Ibnu Wahb, IbnuAl Qasim,Asyhab, IbnuAbdAl Halmm dari

Malik menyebutkan - dan lafazhnya dari Asyhab - Malik berkata, "Allah

t@ Diriwayatkan olehAd-Dailami de,ngan sanad lernah dariAbu Hurairah sebagaimana

telah disebutkan oleh Al Alusi dalam Rzi Al Ma'ani dan Ibnu Katsir dalam Tafsinrya

dan ia berkata, "Ini isnad yang lemah-" Juga disebutkan olehAth-ThabaridilamJami'
Al B ayan 1 4/ I 5 dan Asy-Syaukani dalam F ath Al Qa dir 3 I 182.

t03 Sebuah hadits yang disebutkan olehAl Mawardi dalam Tafsir (2/365)..

t-,,



SwT berfirman, e'i d{ "l;ilS 
'Dan lami Telah meniupkan angin

untt* mengawinkan (tumbuh-tumbuhan)'. Maka penyerbukan ymg terjadi

pada gandum menurutku adalah ketikamengfuasilkan biji dan mengeluadcan

bulimya- Aku tidak mengetatrui qa png mengeringpada tandananrya. Akan

tetapi dia menghasilkan biji hingpjika mer{adi kering ketika itu maka tidak

akan terjadi kerusakan pada bagian akhir padanya. Sedangkan penyerbukan

pada semua pepohonan adalah ketika berbuah kemudian jatuh di antara

buahrrya dan tetry tinggal pada terrpahya png tetap tinggal pada tempatryra-

Yang denrikianbukan hanrs dikeluartan."

Ibnu Al Arabite berkata, 'Dalam tafsir ini Mdik bersandar kepada

penyenrpaan pohon derrgan pembuahan pada proses kehamilan dan (status)

anak akan ada berdasarkan alod (nikah png sah), penciptaan dan penirryan

ruh ke dalamnya sebagaimana proses murculnya biji dan bulir pada buah-

buabar Karcnadinanai dengmsebuatrnamalmgsinonimyangmenunjul&m

semua)ang hamdl, ),aitupembuahan atau penye,lbukan."

Berkenaan dengan hal ini muncul sebuah hadits batrwa Nabi SAW

melrang penjrulan biji-bijian hingga mengeras. r05 IbnuAbdAl Barr berkata

" Ibaar mertxrrtpara ilmuwan, yrang dilakukan orang pada tanaman kurma

adalatrmengarinkanrya."Yaitrdengarmengrorbil sesuatudai ma5mg Ounga
j mtan atau sqbuksari) pada larma lalu dimasukkan ke dalam mapng bunga

betina (putik). IMakna semua itu pada semua buah-buahan adalah munculryra

buah pada buah tin atau lainrrya hingga buatrnya menj adi terthat padaqa-

Yang menj adi masalatr pokok me,rurut Malik dan pengikuhya adalah

dalam hal yang dianggap sebagai pejantan pada buatr-buahan dan pada apa

png tidak disebut pejantan harus tetap menjauhkan diri dari yang disebut

pejantannya atau tetap atau gugrrr. Ukuran hal itu pada tanaman adalatt

tu Ljfo- Ahkam Al Qtr' an, karyatya- (3 I I I2q.
rot HR Abu Daud daLampembahasan tentang jual beli, bab: Menjual Bu"h Sebelum

Taryak Matangnya (3lzsl,nom)r z 337 l). Juga oleh At-Tirmidzi dalam pembahasan

tentang jual beli, bab: Makubnya Menjual Buah SebelumMasak (3/521 nomor : 1228).
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terlihatnya di atas permtrkaan bumi. Demikian dikatakan oleh Malik. Telatl

diriwayafkan darinyabatrwa upa),apengav/inanrya adalah agarmengbasilkan

biii

Para ulama tidak berbedapendapat batrwajika kebun buah-buahan

sulit muncul mayang betinanya (putik) sehingga ditunda pengawinannya,

sedangkan yang lain telah terj adi penyerbtrkan, yaitu milik orang )llaog sama

kondisi kebunnya, maka hdnnnnya adddr sarna dengan hukurn tanrnan )ang

srdatr terjadi penyerbtrkm. Karenatelatr tiba masapenlerbukan danbuahnla

telah muncul setel*r tidak adatijinl,ra. Jika telatr terjadi penyerbukan pada

sebagian kebun bualr-buatran maka kebun buah$uahan yang tidak terjadi

penyerbukan hanrs ikut kepada kebun itu.

Sebagaimana jika kebun buatr-buatran sudah terlihat bagus loralitas

buahnya maka semua kebun buah-buatran rnengikuti kebtrn itu karena

kebagusan (masalcnla) buatrrya dalam hal sudatr boleh melrjualnla-

Kaigaz Selunrh imam meriwayafkan dari Ibnu Umar, ia bertat4 "Aku

pemdr mendengar Rasulullah SAWbersaMa,

bH tf vf Vv. ,sN,#:F 7i'oi r* )x
L., L,i{tf vf A;.,s$.i;q-Let ut

. -^-
?v.t,t

'Lqj'
"Barangsiapa menjual htrma setelah dikawinlan malca hasilnya

adalah milik penj ualnya keanali pembeli mensyaratlcan untulotya.

Barangsiapa menjual budak maka hartanya adalah milik
penj ualnya keanali pembeli mensyaratlcan untulotya."t6

106 IIR. ArTirmidzi pada pembahasan tentang jual beli, bab: Menjual Pohon Kurma
yang telah Dikawini (2124), Muslim pada pernbahasan tentang jual beli, bab: Orang
yangmenjualKurmayangBerbuah (3/1172),AbuDaudpadapembahasantentangjual
beli, Ibnu Majah pada penrbahasan tentang perdagangan, Malik pada peurbahasan

tentang jual beli, bab: Hasil dari Pokok ),ang Drjual (21617) d^n Ahn^d' dalamAl Musnad
(46,9').

r



Para ulama (madztrab Maliki) mengatakar5'Tlasil dari penye6ukan

atau pengawinan pohon hrrnra ketika dijual tidak ternrasuk pokokrya kecuali

dengan qrrat dari perrbeli." I(arena hasil adalfr s€suatu png sdah tercakry

danpada umumrrya aman dari gugur, berbeda dengan 1ang tidak dikawinkart

Mengingat gugurnla tidak aman sdringga tidak muncul keberadaamsra ldal<a

tidak boleh bagi p€rdual menetapkan syarat metdadi milikrya dan tidak bolett

pulamengecualikanryakaena sama dengarjmin Inilatryangpalingpopuler

dalmr marlzhah lvlalik Dkatakmpul4'tsoleh meirgocualikarrDra" Ini adalah

pendeatAsy-Spf i.

Keenpd,Jika pohon hrma dijual dm buafury'a tet4 milik peqiualrya

maka boleh bagi pe,mbeli pokok pohon hrmra untuk merrbeli buah sebehm

buah itut€rlihat sudahbagrrs. De,mikianpendaat Maliklmgpalingpopuler.

Dia berpendapat hukum tambahan sekalipun akadnya berdiri sendiri. Juga

ada riwayat darinya bahwa hal itu tidak boleh. Oleh sebab ituAsy-Syaf i,

AbullmifrbAts.Tsaud, UlamaAahirilah dan para firqahahadits memgrorbil

pendryat ini. Demdkianlatr yang paling jelas di antara sejumlah hadif tentang

larangn menjual buah-buahan sebelun terlihat kelayakanrya-

Kdima:Sesuatrr png ffiaita d€ng@ bab ini adalah lrmgro merf ual

mulaaqih. Mulaaqihadalah onta pejantan yang bentuk tunggalqra adalatl

mutqih. Mubaqih jugaberarti ontabetinapng di dalampenrtqra ada mak.

Bentuk ttrnggalnrra adalah mulqahah (dengan fattrah padabntruf qafl'

Mulaaqiih adalah onta betina yang di dalam pelutrya ada janin. Bentuk

hmggdnya dalah maQwhahDari'ngkapan mereka: |>a|! gtt-*tnt*r1,

sebagaimanakata-katamahmuumdtikatahumm,sebagaimanakata-kata

majnun dari kata Junna. Dalam hal seperti ini muncul larangan. Telah

diriwayatkan batrwa Nabi SAW mel arang mai rtoz y4itu menjuat j anin yang

rol HR Ibnu Majah dalam peurbahas2a tentang perdagangan bab: Larangan Mejual

Janinyang dikandungTbmakBetina (2fl40), Malikpadapembahasantentangjualbeli',
bab: Yang Tidak Boleh dalam Jual Beli Hewan (2/654) danAhmad dilamAl Mttstadrak

QM).



ada di dalam penrt temak betina Beliau juga melarang menj ual madhaamiin

(tenrak mengandrmg) dan mulaaqaft (ternak pejantan).lo8

Abu Ubaid berkata, "Madhaamiin adalah apa yang terkandung di
dalam perut, yaitu: janin, sdangkan mulaaqiih adalatr apa-apa )rang ada di

dalam tulang shulbi pejantan (spenna).'{B Ini adalahpendapat Sa'idbinAl
Musallrab dan lain-lainryra

Juga dikatakan sebaliknya, bahwamadhaamiin adalah apayang ada

di dalam prmggung onta j antan dm mulaaqiih adalah rya yang ada di dalam

penrt ontabetina Ini adalatrpendapat IbnuHabib dan lain-lainrya-

Pendapat manapun dari dua hal ini, para ulama kaum muslim sepakat

bahwa yang dernikian itu tidak boleh. SedangkanAl Muzanni me,nyebutkan

dari Ibnu Hisyam sebuah bu*:ti penguat bahw a mulaaqih adalahapa )xang

ada di dalam penrt dari sebagian orang-onmgAmb badui.tto

i:f:';;*"g ,,,r\i AW>6 &
Benihht percampurannya di dalam pentt

Menghasilkan pemhtahan setelah berlalu beberapa mosa

SdangkanAl Jauhari menytbutkan bukti penguat hal itu dari ungftryan

Ar-Rajiz.rtt;

J.t3trpu',tllr i*
hL,"5 gb.G,-L'fi
aaz

!6 HR Malik pada pernbahasan tentang jual beli, bab: Yang Tidak Boleh dalam Jual
BeliHewan(2654).

ro Dalam kamus Al-Lisan dari asal kata eil dari Abu Llbaid. Al Mulaaqiih adalah
apa-apa yang ada dalam perut yaitu janin. $sdangkan madhaamiin adalah apa-apa
png ada dalamtulang shulbi pejantan

tto Op.Cit.
ttt Lrh. Ash-Shihhah (ll40l), Lisan Al 'Arab (514057). Al Hawamil: Adalah unta yang

dibiarkan. At-Taloruan adalah stara. An-Naab zdalahunta yang berumur dua tahun.

*t,'j,;! e*rGy,

*f rvr {itiL3
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Sungguh kami dapati seekor diabaikan

Lebih baik daripada kcluhan dan berbagai masalah

Sejumlah tahun dan tahun yang alcan datang

Tercampur di dalam perat onta yang mengandung

Firman Allah SWT )t$t nU jfl " D on kami tunnkan huj an dari

langit." Dengankata lain, dari awan- Dan semua )ang lebih tinggi dari Anda

serta me,mayrngiAnda dinamakm langt

Dikatakan,'Dari arah langit.- lr; aaAantetes air. i;3lifuii"Lalu
Kami beri minum kamu dengan air ihr,"Maksudnya, Kami jadikanhujan

itu untuk merrberi minum dan rmtuk minum semrn temak dan kebun kalim"

Dikatakan, ",3. dengan j:"f adalah sarna." Dikatakan bahwa ada

pe*eaaan Telah dij elaskan di atas.rr2

'eDb:f>LlCS "Dan sekali-kali bukanlah kamu yang
menyimpannya." Maksudrryra, bukanlah te,rnpat penyimpanannya ada pada

kalian se,mua Dengan kata lain, I(ami adalah penyimpan air ini, png IGrni

trnrnkar dar tahmjil€ KEni mengh€ndaldn),a. Sep€rti itu adahh firmmAllah

SwT yang artiqra, ();L {t; ,t::,ft 6, nills " . . . dan Kami turunkan dari

langrt air yang amat bersihi'(Q;. Al Furqaan [25J: a8) AU:$\S
@/ot34 4+tii X; Gy-rzifi a'.'{<-151*fc lzfi "Dan
Kami turankan'air dari langtt menuntt suatu uhtran; lalu Kami jadikan

air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berhrasa

menghilangkannya." (Qs. Al Mu'mintm [23]: 18)

Sdaogkan Suffn berkata,'Bukanlah kalian orang-orang yang

meocqgahhqim."

rr2 Liaht tafbir snrahAl Baqarah ayat 60.
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FlrmanAllah:

"Dan sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan

dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi."
(Qs.AlIlijr [15]:23)

Maksudnya, bumi dengan semua )ang ada di atasnya dan tidak tersisa

sesuatu apapun selain Kami. Padanannya adalatr firmanAllah , tj * 6l

@i)r. iAy W ;;S 1,6fi "sesungguhnya Kami mewarisi bwni dan

semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya lcepada Kami-lah

mercka dikcmbalilcan." (Qs.Maryam [19]: a0)

Pemilik segala sesuatu adalatrAllah SWT. Adapun kepemilikan pada

pra harrba-Nya adalatr kepemilikm ngjikamerekamati, mal<a terputuslah

pengalnran-pengakuan itu. MakaAtlah adalah Pewaris dari sisi ini.

Dikatakan, "IJpaya menghidupkan di dalam ayat ini adalah

menglridrrykar rnohfah (qema)di dalan rahim." Sedalgkm'pembangfuitan'

akan disebutkan setelah ini dalam firman-Nya, 'i$i*s\lt
" sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang alran menghimpunkan tnerela."

(Qs.AlHijr[1s]:2s)

trIrmanAllah:

'rt;t)"t)l #3 L"r*S -r?;u Cy

Usit-fr (* ini -e b*fr W ins
//

6Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang

terdahulu daripada-mu dan sesungguhnya Kami mengetahui pula

orang-orang yang terhemadian (daripadamu)."

(Qs.AIIlijr [15]:24)
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Dalam apt ini dibahas tiga masalah:

Pertama:FirmanAllah SWT, (* ifrS'&|#i{rt * iiis
iy;"efi " Dan s esun gguhnya Kami teiah mengenhui orang-orang yang

terdahulu daripada-mu dan sesungguhnya Kami mmgetahui pu.la orang-

orang yang terkemudian (daripadarnu)."

Dakam ayat ini ada detryantal$/il:

t. 'Orang-orang yang terdahulu' dalampenciptaan hingga sekarang,

seme,lrtara' orang-orang yang terlcemudian' adalatr orang-orang png
behm diciptakan setelah itu Demikiar dikatakan oleh Qatadah, Ikimatr

dmlain-lainryra-

2.' Orang-orangyang tetdahulu' adalahmerel<alangtelahmati.Adapun

' orang-orang yang terkemudian' adalatr mereka png masih hidup.

Demikian dikatakan oleh lbnuAbbas danAdh-Dhahhak.

3 . ' Orangorang yang tedalruln' adalah orang-orang terrdahulu dari unrat

Muhammad. Adapun' orang-orang yang terkemudian' adalah umat

Mutrammad SAW. Derrikian dikatakan oleh Muj atrid.

4. 'Orang-orang yang terdahulu' dalam ketaatan dan kebaikan,

se,me,ntara' orang-orang yang terketnudian' dalam ke,rnaksiatan dan

kejahatan. Demikian dikatalen olehAl Hasan dan juga Qatadah,

5.' Orang-orangyang tedahalz'dalamslraffsuatupeperanganAdryun

' ora ng-orang yang terlcemudian' dalamhal yang sama De,mikian

dikatakan oleh Sa'id bin Al Musalr5rab.

6. 'Orang-orang yang terdahulu'adalah orang-orang yang terbunutt

dalam jihad. Adapun' ora ng-orantg yang terkemudian' adalahmereka

yang tidak terburuh. Demikian dikatakan olehAl Quradzi.

7.'Orang-orangyang terdahulu' adalahawalpenciptaam, sementara

' orang-orang yang terkemudian' adalah akhir penciptaan. Demikian

dikatakan oleh Asy-Sya'bi.

8. 'Orang-orang yang terdahulu' di dalam shaff shalat, sementara
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' orang-orang yang tokentudian' dalam hal yang sama karena mereka

adalatr para wanita. I 13

Ketatruilah olehAndabatrwa semua ini diketahui olehAllah SWT.

Karena Dia Matra Mengetahui apa-apa yalgwuj ud dan apa-apa lang tidak

ada DiaMatra Mengetahui siapa png Dia cipta dan Dia adalah Penciptanla

hingga hari kiamat. Haqra saj a pendapat kedelapan adalah sebab turunnlxa

ayat. Hal itu berdasar riwal'at An-Nasa' i dan At-Tirmidzi dari Abu N J atza'

dari IbnuAbbas, ia berkata: Seorang wanita me,lnrnaikan shalat di belakang

Rasulullah SAW dan dia adalatr wanita paling cantik di antara semua wanita

png ada Sebagian kelompok maju sehingga berada di shaffpertama dengan

tujuan agartidakmelihatwalrita itu Sedangkan s$agimke belakmg sehingga

berada di shaffterakhir. Jika dia ruku maka dia melihat orang yang ada di

belakangketialrryra

Maka Allah SWT menurunkan ayat, -&ib#iLfi* sSii

,*;;lt;fi * i:{S "Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-

orang yang terdahulu daripada-mu dan sesungguhnya Kami mengetahui

pula orang-orang yang terkemudian (daripadamu)." t t I

tr3 Pendapat-pendapat inidisebutkanolehAth-Thabad dalam Jami'Al Bayan(l4ll9),
Al Mawardi dalam Tafsir (21366\. Ath-Thabad menguatkan pendapat yang mengatakan'

'I(ami telah mengetahui orang-orang mati di antara kalian kematiannya wahai bani
Adam dan kami juga telah mengetahui orang-orang yang kemudian meninggalnya di
antara yang masih hidup dan siapa yang akan mrmcul di antara kalian dan siapa pula

yang kelak tidak akan rnrncul. Hal itu rfntqk rnenrmjuf&an 
^P?-apl 

yang sebelumya
LenrpaperkataarL yaitu firman-Nya , ttill'$4'44 ,g' ti; t:b:uga setelahnya,

yaitu finran-Nya : {:p;-'ti'O-1&9. Juga disebutfan olehAbu Hay5ran dalam

At Bahr Al Muhith (51451). Dia berkat4 "Yang paling utama adalah dengan menrbawa

semua pendapat ini kepada pemunculan dan bukan secara keseluruhan."
tt' r{R At-Timfdzi pada pembahasan tentang Tafsn $1296 nomor: 3122), An-Nasa'i

dalam pembahasan tentang Imam Shalat, bab: Shalat sendirian di Belakang Sbatr(2/
118),Ib,nuMajahpadapembabasantentanglqamab bab: Khusyu' dalamShalat (11332

nornor: 1046),Ahmad dalamAlMusnad(11305).Hadis ini disebutkanolehAth-Thabaxi

dalam Jami' Al B ay an ( I 4/ I 8).

Tafsir Al Qurthubi



Diriwayatkan dari Abu Al I avz.a' dan tidak disebutkan Ibnu Abbas,

daninilah ngpatingbenr.

Kedua:kri memu{uld<an kzutanaan awal waktu stralat da keutamaan

shaff pertama. Nabi SArf,f bersaMa,

';'att ,tJilt ; t1 ,,tlt 'rA';
frlLr *Lf.ax

"Jika manusia tahu apa yang ada di dalam adzan dan shaff

pertama, kemudian merelca tidak mendapatkannya keanali dengan

mengundi maka merela Pasti alcan mengundinya."rrs

Jika seorang datang ketika matatrari te4gelincir (waktg stralat Zruhr)
maka dia akan mendapatkan shaff pertaura berdekatan dengan imam, maka

bagiqra tiga tingtratan kzutamaan: Perrrulaan waktU shaffpertama dan dekat

dengmiman

Sedmgtenjika datang ketikamatahari tergelincir sehingga iaberrdiri di

shaff terakhir dan tidak bisa berdiri di shaff pertama, maka dia benrntung

memd4atkan keutamaan awal waktq namun dia ketinggalan ketrtamaan sluff

pertama dan dekat dengan imam. Sedangkan ia datang ketika matahari

tergelincir lalu berdiri di shaffpertama bukan dibelakang imanU maka dia

telah bertrntung mendapatkan keutamaan awal waktu, keutamaan shaff

pertarn4 akan tetei ia ketinggalan dari keutamaan dekat de,ngan imam.

Sedangkanjika datang ketika matahari tergelincir lalu berdiri di shaff

pertamamaka diatelah tertinggal keutamaan awal waktu dan mendapdtkan

tts HR Al Bukhari dalamp€mbabasan t€ntangAdzan, bab: MeqerhatikanAdzan, dan

Muslimpada pcmbabasan tentang Shala! bab: Merapatkan dan Melunrskan Shafl An-

Nasa.i pada pembahasan tentang Adzan, bab: Merryerhatikan A&aq Malik pada

pembahasan tentang Shalat Jama'dq Ahmad dalam Al Musnad Q/278), dan IbT ru Hibban

dalam Shahih-nya dan lain-lain.

bf ir rty.'f i ):r\i
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keutamaan shaff pertama dan keutamaan kedekatan dengan imam.

Demikianlalu dekat dengan imam bukan untuk semua orang, akan tetapi

sebagaimma sabdaRasulullah SAW,

tirY-l,i itl'&d.
*Hendalotya yang'di belalcanght di antara lralian adalah yang

dan asa ddil $eraft4l.'trrc

Orang png dibelakang imam hrrrs png sedemikian itu ciri-ciriqa-

Jika diterrpati oleh orang lainqra maka dia hanrs ke belakag dan orang )ang

demftim ciri-cirirya hanrs maju ke te,mpat teisebut. IGrena itu adalah halaryra

berdasa*an perintatr peletak syari'at, sebagaimana mihrab adalah tempat

imam baik bagtan depan atau bagiar belakangqra Demikim dikatakm oleh

IbluAlAnbi.ttr

Menurut saya (Al Qurthubi): Dia hanrs mengikuti pendapat Umar

RA'Mundurlatr watrai Fulan dal rn4iuleh watrai Fulan." Kemtrdian ia ma$u

lalubertakbir.

Telah diriwaya&an dari I(a'ab bahwa seorang pria dari umat ini

bersungkur bersujud sehingga meirgampuni orang yang ada di belakmgrya.

IG'ab menunggu pada shaffterakhir di masjid ittt d€ngar ltrrya bal t€rs€hs.

DsSrdwrbahuadirbamen€muh5aderrftiatdi dalmn Tiurrat Demftim

disebutkar olehAt-Tirmidzi yarg bijalcma di dalan kitab Nawadir Al Uslul.

Dan akan datang tanrbahan penf elasm dalam surahAsh-shaaffhat untukbab

ini, insya Allah Ta'ala.

Kdiga: Sebagaimana alat ini me,lnrnjukkan keutamaan shaffpertama

dalam stlalat juga menunjir*tcan kertrunam shatrp€rtama dalam peperangro"

t ! 6 I{R. Muslim pada pembasan tentang Shalat bab : Orang yang Dianjurkan berada di
Belakang Imant, An-Nasa'i pada pernbahasan teirtang imam shalat, bab: Orang-Orang
yang Berhak di Belakang ImaIrL Ibnu Majah pada pembahasan tentang iqamah, bab:

Orang yangDianjurkanberada diBelakang Imam,AhnaddalamAl Musnad(11457)dan'
disebutkanAs-Suyuthi dalam AlJami'Al Kabir (3ll8l2 dan l8l3).

tt7 Lidn. Ahkam Al Qur'an,karyanya (3/l I28).



Dengan dmikiaq berrdiri di hadrym musuh dan sorurg tranba 1mg menjual

jiwaqra kepadaAllah SWT adalah amal png tidak adabanding;mrya Maka

maju menuju ke tenrpat itu adalah lebih utama- Tldak adaperbedaan p€Nd4at

dao tidak ada kesamaran dalam hal ini. Tak seoraryun m{u dalam pep€rdlgal

di dekat Rasulullatr SAW karena beliau adalatr manusia paling pemberani.

AI Brra' berkata,'Kami, derniAlah,jil@pq€raagru telah sedemikian

sengit kami menjagabeliau. Sesungguhqa seorangpenrberani di mtara l<ami

adalah orang png sejajar dengan beliau, Nabi SAW."

FirmanAIIah:

'*r#:4i&ius\b
nSesunggahnya Tuhanmu, Dia-Iah yang akan menghimpunkan

mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Bijaksana lagi Maha
Mengetahni.' (Qs. Al Hiir [15] : 2O

FirmanAllah SWT:'ir-* i UJ l{i " sesungguhnya Tuhanmu,

Dia-lah yang akan menghimpunkan merelca." Maksudnp, untuk hisab

dan pahala "* '* :it"sesungguhnya Dia adalah Maha Biiabana
lagi Maha Mengetafr zi." Sudah dijelaskan di atas.

FimanAllah:

uDan sesungguhnya Kami telah menciptahan manusia (Adam) dari
tanah'**'f":ff 

r::i;:',#,ff#;;itamvansdiberi

g# f G r*,y #!i t;Itt 
"ts'3
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Firman Allah SWT: #{r6Li3ij "Dan sesungguhnya Sami
telah menciptakan manusia (Adam).- MaksudnyaAdam AS. ty;t;o2
"Dari tanah liat kering." De,lrgan kata lain, dari tanah basah.

Dari IbnuAbbas dan lain-lainqra me,ngatakan bahw a shalshaal adalah

taratrpmas prry dicanpurdenganpasir sehinggamenjadi liatjika dikeringkm"

Jika dibakar dengan api maka diamenjadi kerarnik.

Dari Abu Ubaidahtts {an merupakan pendapat mayoritas para

mufassir- me,ngatakan bahwapakar batrasa berdendang:

),:n:, ui;It .*
" seperti larinya pmiup peluit berlceliling." t t e

Mujahid berkata'Dia adalah lumpur yang be,lbau busuk.'420 Pendryat

ini diikuti olehAl Kasaimi dan iaberkata "Ini dari perkatium orang-oftxrg

Arab, *',!ilt'#, 
*artiryasuatu dagingmenjadi busuk."tzt -baikyang

sudalr dimasak atau yang masih mentah -\:jb-'541*"*busuk). N
Khuthiahbeftatq

I t8 Lih. Maj az Al Qur' an, karyatya ( I /3 5 0).
tte Ini adalah 'ajaz sebvhbait karya Al A syai dan bagiat shadr'nya (dcpan):

,Sr;r:r ).i,':ttt 2:;6? L 't*tt V tsl |is i*
Antaris berlari jika cemeti telah menghantam

Seperti lai seorang PentuP Peluit berkeliling.

Lfln- Ad-Diwan da,, Al Kamil 489 d^tAl-Lisan (fu) danMajaz Al Qur'an (1/351)'

(Jika telah menggeralftan cemeti) dan Ma'an r, karya An-Nuhas (a/B). bait ini bagian

dari sebuah qashidah miliknya yang awalnya:

:rri0t ;<\it<;v
Bulranlah tangisan seorang dewasa di tempat yang tinggi

Dalamrangka menyebutkan ciri-ciri rmta bahwa dia adalahAntaris, yakni: rusuknya

bergerak ketika ada suara sebagaimana keledai liar yang bolari 6qftsliling.
rrUcapanMujahiddalamAth-Thabai(14120),AlBahrAl Muhith(51453)dan'Ma'ani,

karyaAn-Nuhas(4123).
| 2t Lih. M a' ani Al Qur' an, t'ary aAn-Nuhas (4/2a).
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l:fa,;n';j;l,:,.:;i ryti.tii6;iEri
Itulah seorang pemuda menberikan apa dalam hmalinyo

Sehingga tidak mentsak dastng milibrya karcna menbustV22

'Thnah bersuara' adelah tanah yang bersuarajika dryuhl sebagaimma

memularl besi. Sehingga dia menjadi taratr png genrbur, matcsuaqa bagian-

bagianrryra mudatr terpisah png kenrudian dibasatri sehingga menjadi tanah

liat Ialu dibia*an se*ringga merrbusrk dan mer$adi larpung yang b€ft€rtuk,

yalcd ymgb€nfiatr IGrnudiar mengaing sdringamerg'adi kermik Dernftiar
menurut pendapat jumhur dan telah dijelaskan dalarn suratrAl Baqamllr23

Penjelasan bal r\ dfi hmta' adalah tmah hitam. De,rrikim jntga hun'adengar
sulcun huru f mim.De,ngan demikian bisaAnda katak an,"(t!L 1, '+
(dengan sukun) jika Anda mengambil tanah sumur itu. Dan juga:
& g, * (dengan haratat) artinya: banfrak tanahnya. Jika Anda
t"t Xlrrr:i3t qi;;limaka artinya: akumasrl&antanatrke dalamnya.t2a

Dari lbnuAs-Sikit danAbu Ubaidah berkata, "Ham'ai (de,ngan sukun pada

huruf mim) seperti kam'ah. Jamaknya adalah harn'untzs sebagaimana

tamrah tamtw. Sedangkan hama ' adalatr bentuk mashdar seperti halnya

hala' dn j aza'. Kernudian dinamakm demikian. Sedangkan masnwr adalah

lmgbe,nrbalr-"

IbnuAbbas berkata,'Yaitu tanah yang lerrbab dan busuk sehingga

menjadi tanah liat seperti kermrikrtzc $ed€rnikian itu pulapend4at Mujahid

dan Qatadah. Keduanya berkata, 'Yang busuk dan bertrbah ."t27 Di antara

tz Bnktipeaguat ada dalmlrsan Al'Arab daiakarkata J-o datFath Al Qadir (31

I 83) serta 
"afsirAl 

Mauardi (2y'36i1).
ra Lih- Tafsir ayat3l dari surahAl Baqarah dalamTafsir ini pula.
rz Lih- Lisan Al'Arab pada akar kaa b..
r25 Lih" Sumber yang lalu (ibiQ.
126 Lib-Ath-Thabri(14120),Ad-DunAlMantsur(4198)danMa'aniAlQur'an,karyz

An-Nuhas(4/24).
r2TLih.Ath-Thabari(l4l20),Ad-DunAlMantsur(4198)danMa'aniAlQur'an,kxya

An-Nubas(4/24).
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@qaa medra, "Air meajadi asinjika b€n$ab." Sodmikim inr pUa i1;{
"Ber1tbah"t2s dan itlp*t; "Tldak berttbah rasa dan baunya."t2s

Sedemikian itu seperti ungkryanAbu Qais binAlAslat:

#.gt16 &ug:.4k yl o>?(.b) A:rb'.f
Kukendalikan kelembutanlat laksana ludah yang tak bertbah

Sepeni parfum yang aht tinggal di air di atas tunas-tunasl3o

SedangkanAl Fana'r3r berkata, 'Dia adalatr sesuatu yang ber1bah."

Asalnyadariperkataanmereka: ,r.'Ke $ ;r;,lt oV j$.,St '(* (Aht

belah batu dengan batu jilca aht menggosolorya dengannya). sesuatu

yang keluar dari kedua batu itu dinamakan sananah atau' sanin dan darinya

kata musinn (debu batu). Seorang penyair berkata

.a b . .a.

e.p r,-r G # ot:r- ;jr {.tit Jttilk;;
' 
K"-udio, a,ht membawanya menuiu kubah merah

Berjalan di atas mannar yang digosok

Dengan kata lain digosok sehingga licin

Sedangkan Abu Ubaidah berkata, "Al Masnun artinya yang

dituangtcan."r32 IIli berasal dari perkataan orang Arab: iff1ir;lt L:'9.'

'^* ritri, ,* (Aht tuangkan air dan lainnya sedemikian ntpaiika

alat menuanglcannya). Sannun artinya menuangkan. Ali binAbu Thalhatt

meriwayatkan dari Ibnu Abbas ia be,tkata "Masnun adalatr kelembaball"r33

rzE Surah Al B aqanh ayat 259 .
tD Surah Muharmrad ayat I 5.
r3oBuktipenguat adalah dari Qais binAlAslat dalamtafsirAl Mawardi (21367).
r3t Lih. Ma'ani Al Qur'an, kar,ra Al Farra' (2/88) dengan gngkapannya: Al Masnun

adalah yang berubah, yang diambil dari ungkapan , prit-,;b'irA Lit (Aku
gosokkan banr di atas batu). Sesuatu yang keluar daii antara keduanya dinamakan

saniin.
t32 Lih. Majaz Al Qur' an ( l/35 1 ).
r33 Sebuah atsar dari IbnuAbbas dalag1Ath-T\Abatt(l4l2l), Ma'ani,karyaAn-Nuhas

(4125) d^tAl Bahr Al Muhith (51453\.
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Ini artiryra yag ditualgkq lgr€na tidak akm t€rtuqg melainkm diam€qidi

lembab.

An-Nuhast34,'Tni adalah pendaat Fngbagus, kaena dilcatakq'Aku

tuangkan sesuatujika aku menuangkalnrya'."AbuAmru binAlAla' b€rtatq

'sedemikian itr"r pula sebuatr atsar png diriwayatkan dari Umar bahwa suanr

kAika ia melrumgt<an air ke waj ahrya deng4r tidak meratalcarqra."t3s Wuu
(dengm hunrfq/rt) adalatr meraakm air.

sedangkmjika dengan hunrfsrz (tapatitik) adalah mentranglmtya

dengan trya m€ratakann),a- sedf,Ekm sibawaih bertata, " Manmtn tlimJa

tergrorbd', dianbil dri *:lt z]rymg atinp: bentrk wajaht36 Sdangkm

DzuAr-Rrrmmah b€rlota,

,+:-s | )'lo uri;*'ii ? n, -e'di
Dia memperlihatlcon bent*waiah tanpa cacat

Muhts tanpa bintik hitam dan tanpa scalt'|

AlAtftfasy b€,fuialL"Al Masrunatiqa tegak berrdiri." Dari p€diataan

mereka: ii, * o€ $';t'tl,i'b. s (Waihun mattnunadalatr wajah yang

merriliki bentnk parjang)is. Telah dikamkm,'sesunggrrlrrya shalshaal dalah

tv Lih. Ma' ori Al Qur' an,karyatya (4125).
ts Disebutkan olehAn-Nuhas dalam srrnber di atas. Ia berkata" "Dalamhadits yang

artinya bahwa Al Hasan rcnuangkaa air di atas wajahqra."
rsUngkapaninidiihrti olehAth-Thabari(14/20) dari seb"gianparapakarNahwudari

gashrahy."gu"'t"t",.MerryerhatikanqrabahwaHama.artinyaaddahberbeirtuk
utnh.' Diikuti dari kalangan orang-omng Arab bahwa mereka "Sanna

adalah seperti contoh yang artinya bentuk wajall dengan kata lain: gaurbaramya"'

Lihat pula Ma'ani, kar1a An-Nuhas (4t25), At Bahr Al Muhith (51453) dn Fath Al

QsdbQttu).
BlBait dari qashidah Dzu Ar-Rummah )rang s4ngat popul€r yang pqnbukaannya :

',5-- ir-:$ t4 t:* iw;. ri (Kcnapa maannr menaeskm air) -Llh" Ad-Dhwn ht
Al'Jamharah, halaman :. 187, Al-Lisan (,f-), Fath Al Qadir (31184). Al Mqrafah
adalah wanita yang dekat kepada pornografi . Al Kha'l adalah titik hitam yang ada pada

cajah. An-Nadab adalah bekas yang ada pada wajah dari jerawat atau laimya.

'3s Disebutkan olehAl Mawardi dalam Tafsir (21367)d^riful,qkhfasy.
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png telah ditumbuk" Deinikim ini 16ng diikuti olehAl Mahdi. Sdangkan

omng)lmg m€ngAtalon babxashalshaaladalah ngbustil$ asalnyaadalah

stutlaal.Malo dilakul@ iMaal @enggfrnan) salatr sattr di mtaa dua huruf

hm dagathnnrfslad. t3e Sedangkm,'g2 2 
* Dai hmpur hitutt" meinafstrt rr

i enrs s hats h aal seb agaimana ungkapan Anda : ::ilt'u h t' y tJ6'€t:J?l

(Aku menganrbil ini dari seseorang bangsaArab).

firmmAllah:

@4# $ u,tr,t'riilL'eiu{tS
uDot Kami telah menciptafuniin sebelam (Adam) dart apiyang

sangd patcs.' (Qs. Al Elir [15] : 27)

Firman Allah SrJIT: ,)l ur'r;IlLffiS 
,,Dan Kami telah

menciptakan jin sebelum (Adam)." Dengan kata lain, sebelum pe,lrciptaan

Adam. Al Hasanberkata,'Maksunya iblis, Allatr SWT menciptakannya

sebelurn Adam AS."t4o Dinamakan jin karena dia tidak terlihat oleh mata.

Dalrnm Slultih Muslim drr6iTsabit d4iAnas batura Rasulullatr SAW bersabda,

lf ilr i:, c s; #t Aifri *i.'1 1t;i'ir'.'? il
6 ;? J;l iL ai'J" tl rb- .". W. . A.t,p- k';

t 
a 

t 
a ,a a

UtA Y uti.il;
"Ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam AS di dalam surga lalu

Atlah meninggalkannya sesuai kehendak Allah untuk

t'e I ifi. Ma' ani Al Qur' an,karfa An-Nuhas (4 124).

t'o Lih- TafsirAl HasanAl Basbri Ql6) dnFath Al Qadir, karyaAsy-Syaukani (3/
184).

tT"fttr. Aa-th.rbi



meninggalkannya. Iblis selalu mengelilinginya unfitk melihat

apalcah ini. Ketika ia melihanrya berlubang rnaka ia tahu bahwa

Dia telah menciptakan maffih* yng tidak mampu n'engendalikan

dirinyasendiri."r'r

4Pi )G ir, "Dari api yang sangat parzas." Ibnu Mas'ud berkata,

" Naar,4s - Samuwn yarrrg dainyaAllah ciptakan j irc, yaitu satu bagian dari

tujuh bagian api neraka Jahannam."r€

Sdangkan Ibnu Abbas berkat4 " Samtaon adalah rng, panas 5ang

m€,matikarr"r{3 Darinya pula,'Yaihr adalah ryi yang tidak b€rasry dm petir

muncul drirya- Api >'mg ada di atra lmgit dm hijab. JftaAllah menjadikm

sesuatu maka dia me,nrbakar hijab itu sehingga petirjatuh kepada sesuatu

1ag ia diperintabkan untuk jatuh kepadmya lvlaka' gelegar' r{ yang kalian

dengr adalah robekqra hijab itu"

Al Hasan berkata, "Naar As-fumuum adalah api yang adahijab di

baurahqa-"tr5 Apa lang kalian dengr benrya gslegar awan adalah suaranla-

Dari IbnuAbbas pula, ia berkat4 "Iblis makhluk hidup di antara

kehidupan para malaikat png dinamakan jin. Mereka diciptakan dari api

yang sangat panas di antara para malail@I" Jin diciptakan sebagaimana yang

mereka sebutkan dalamAl Qur'an adalatr dari qrala api.'r*

Menurut saya (Al Qurthubi): Pendapat tersebut perlu ditinjau

kerrbali. Ini me,rnbutuhkan sanad png memastikan alasan. Mengingat yang

semisalnla tidak dikatakan dari aspek pendapat, sedangkan Muslim telah

r1r I{R Muslim pada pembahasan tentang Berbuat baik dan silaturrahin, bab: Manusia

Malfihrk png Tidak Bisa Mengendalikan Diriq,a Seirdiri (4/2016).
ra2 Sebuah a/sar dzrilbnu Mas'ud dalamAd-Durr Al Mantsur (4198).
ra3 Sebuah arsar dari IbnuAbbas dalamAth-Thabui(14121'),Ad-Dun Al Mantsur (4/

98)dznAl Bahr Al Muhith(51453).
ta Al Haddah adalah suara runtuhnya dinding dan semacamnya.
ta5 Sebuah atsar dari Al Hasan dalam Al Bahr Al Muhith (51453).
16 Sebuah ars ar darilbnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thab an (l4l2l).
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maiwqdkmyadai haditsuruah dciAis1ah iaberkda,'Raslullah SAW

bcrsabds,

i.rt'#:, )E'u g:g'u l,;i' ',*:, )i'nl:8r!>At ;r+
A,+iq

"Para malaikat diciptakan dai cahaya, iin diciptakan dari nyala

api, sedangkanAdam diciptakan dari apayang telah digambarkan

kcpada kalian s svlvs." t 17

Sabda beliau: .# 'u ik'i/lit ei&! "Para malailcat diciptakan

dari cahaya," menunjuk kepada malura urnutn. Wallahu a' lam.

SedangkanAl Jauharitas berkata, 'Nyala api adalah api png tidak

berasap 1ang darinyajin diciptakan. Sdangkan samuurn 6alal6[ angin png
sangat panas yang dinyatakdnmu'annats. Dengan makna itu dikatakan,

"sangat panas hari kita, berarti dia adalah hari yang sangat Panas. Be'ntuk

j amalrqa adal ilt Samaa' im."

Abu Ubaidatr berkata, "As-Samuum pada siang hari dan kadang-

kadang pada malam hari. Sedangkan Al Hantr dimalam hari dan kadang-

lodangdisiurghari."

Al Qusyairi berkata, "Angin png panas dinam al<arr s amuum karena

dia mas;trk ke dalam pusat panas badan."

r'7 I{R Muslim pada pembahasan te'ntaug Zrhud, bab: Hadits-Hadits yang Beragart
(4t22e4).

r'E Lih".4r&",Sr, ihhah (l 1341, 51 1954).
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FirmanAllah:

g#*,v p';t; G$W i)151,:r.,:t$Ir5\Y

@r-++ ':i\r{ri ,ri,y *tlzi;'e '$i; rili@
"Dan (ingatlah), ketika fonlon-, berlirman kepada para malaikat:

oSesungguhnyaAku akan menciptakan seorang monusia dari
tanah liat kering (yang berasal) dafi lumpur hitam yang diberi

bentuh Maka apabila Aku telah menyemparnakan kejadiannya,

dan telah meniupkan kcdalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka

tunduklah kamu kcpadanya dengan bersujud."
(Qs. At Hijr [15] : 2v29)

Firman Allah SWT, ';<rAi.ji1qd6\y, "Dan (ingatlah), kctika

Tuhanmu berfirman kepada para malail(at." Telah dijelaskan di dalarn

surahAlBaqaratr.lae
.,1, . r.

W i f$.ire ,jl "s"tunggahnya Aht aknn menciptakan

seorang manusia dari tanah liat kering," maksudnya dari tanah.

:r!:j;tlf "Maka apabila Aku telah menyempurnakan

lcej adiannya." De,ngan kata laiq Aku telah merry/empumakan penciptaan dan

bentuhya-
t .'

tgtt 92;"2.rLi'5 "Dan telah meniupkan kedalamnya ruh

@iptu;) -KA." Pe,niupan adalatr menj alarkan angin pada sesuatu Ruh adalah

badan halus. Allah merrberlakukan stratu kebiasaan menciptakan kehidupan

pada badan dengan badan halus itu Hakikatrya adalah menlanda{<an ciptaan

kepadaPencipta

Ruh adalah ciptaan di antaraberbagai ciptaan-Nya png Dia sandarkan
,'i

I

I

I

r'e Lih. Tafsir surahAl Baqarah ayat 30.



ontaAllah

surahAn-Nisaa'

Kami sebutkan dalam btab At-Tadzkirah sejumlah hadits yang

menuqirilr&anbahwa ruh adalatr badan halus dan sesungguhqrajiwa dan ruh

adalah duanamarmhrk satubenda Pe,lrjelasanmengenai hal itu akan datang

insy Altah.Siapa yang mengatakan batrwa nrtr adalah kehidupan maka lang
dia maksud dengan perkataannya itu addah bahwa jika digabungkan di

dalanrrya makajadilah k*idqm.
'a#ii 1# "Motu turduHoh ko*u

" Dengan kata laiq bqilmgkurlah kalian sernua

tto.adun *j"a *"p* ttt*"t a*U* Allah

me,ngutamakan siapa sajalmgDia kehendalci, dan Dia mengutamakan para

nabi atas para malaikat. Hal ini telah dijelaskan dalam surahAl BaqarsS's'

dengan makra yary dertikia ini.

Al Qatraal berkat4 'Mere,ka (malaikat) lebih utama daripadaAdam,

danAllah menguji mereka dengan bersujud kepadanya agar mendapatkan

pahala png sangat besar." Ini adalahpendqat Mu'tazilatt

Dkatakaq'Merekadip€dntah agpbersujudkepadaAllahpadaAdm,

danAdm adalah kiblat mereka"

r5o Lih. Th&ir surahAn-Nisaa' ayatl7l.
t5r r ih. TaIbir surahAl Baqarah ayat nomor : 34.

Sama dengqqitu adalah firman-Nya " ...dan (dengan tiupan) rch furi-Nyd'

kepada
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'{'o&-olit,H}{tO aA'&.r-ir,l'";:s
3-;r-j"ti

sMaka bersujudlah para malaikn ilu semaanyo bersama-samo, .

kecuali lblis.Ia enggan ikut besama-samo (malaihat) yang suiad

irr.'(Qs.Al Hijr [15]: 30-31)

FirmanAllah swr: HJ {I @'"tliJ'& 2q$'$3 "Maka

bersuj udlah para malaikat itu s emuarrya bers ama- s ama, keanli lblis) -"

Ddm ayat ini dibahas fuamasalah:

Perlama: Ttdak diragukan bahwa Iblis diperintah agar bersujud,

berdasarkan firman-Np, Aii\t |r;tS $1 A*;'i dt6 "Apakah yang

menghalangimu untuk bersuiud (kepada Adam) di waktu Aht
menywahmz?. "(Qs.Al ffraatpl: 12)

Ymg me,ngfulangi mereka melakukan p€rintah itu adalah rasa tin gg

hati dan kesombongan, sebagaimana tetah dijelaskan di dalm surah Al
BaqaraS.tsz

Kernudian dikatakan, "Dia dari golongan para malaikat, yang

dftecualikm dalf,njenis." Sekelorryokulenb€rkat4'Bukm dai golongar

para malaikat. Ini adalah pengecualim tegas, dan telatr dijelaskan di dalam

surahAl Baqarah."rs3 S@lua ini telah cuktp.

Sedangkan IbnuAbbas b*at4" Jaann adalah ne,nek-mopng jin dan

mereka bukm syetan. Sedangkan para qrefiar adalah anak-cucu Iblis. Maeka

tidak akmmdi melainkanbersamalblis. Sedarylcnjinmati. Di mtaramereka

ada png mtrknin dan ada >ang lofir. Adam adalatr nenek-moyang manusi4

FlrmanAllah:

r52 Lih. Tafsir surahAl Baqarah ayat 34.
153 lbid.
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Jaann adalah nenek-moyang jin sedangkan Iblis adalah ne'nek-moyang

q/Etm"

Dis$utkan olehAl lvlawardi.ts4 Sedmgkm ng telatrberlalu dijelaskrt

di dalmr suratr Al Baqarah bertentangan dengar ini. lvlaka renungftm yang di

sana

Kedaa:Pe,lrgecualianj enis png bukan jenis adalatr benartss me,nuntt

Asy-Syaf i, hinggajika me,lrgatakan,'tsagi Fulan adapiutang atas diri}u

kecuali sepotong pakaian, atau sepuluh potong pakaian kecuali saimbagan

gandum." Sedangkan apa-apa yang sama jenisnya dengan se,lrrua ifu maka

diterima ladi, gugur dari piutang itu seharga sepotong pakaian dan seharga

setimbangan gandum. Hal ini jugabolaku pada apa-apa yang bisa ditimbang

dan yang bisa ditakar dan apa-apa yang bisa diukur.

Sedangkan Malik danAbu Hanifah berpendapat '?engecualian apa-

apayang bisa ditakar dari yangbisa ditimbang atau yang bisa ditimbang dari

langbisaditat@adalahbolehhukrmrya. HinggAjikamengecualikm seirmlatt

dfuham dari gandum dan gandum dari sejumlah dirham bisa diterima"

Sedangkanjika mengecualikan rya-q7ayarrgbisa dinilai hargarya dari

yang bisa ditakar atau yang bisa ditimbang dan yang bisa ditakar dari yang

bisadinilaiharganya seperti de,lrganmengatakarl 
*Atas diriku sepuluhdinar

kecuali sepotong pakaian atau sepuluh potong pakaian kecuali satu dinar,

maka pengecualian demikian tidak satr, dan yang menetapkan berhak

mendapatkan semua nilai harga"

Muhammad binAl Hasan berkat4 '?engecualian dari bukan sejenis

tidak sah dan sesuatu yang ditetekan harus me,lrcri semua png ia tetrykan"

Dalil pendryatAsy-Syaf i adalatr bahwa la&ztrpengecualian digunal@

pada satuje,nis dan denganjenis yang lain. Allah SwTberfirmaru 1r;J.;5-*

r51 Lih. TafsirAl Mawardi (4368).
r55 rih. Pendapat-pendapat para ulama dengan rinci lengkap dengan dalil-dalilqra

dalam masalah ini dalam kitab lcaru' Ithaf Al Anam bi Tart:hshish Al 'Am.
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@ 6L 6t" t r.{ O *fr 1S(i va,,Merelca tidak mendengar di

dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang

menimbullran dosa. Atran tetapi mereka mendengar ucapan salam."(Qs.

Al Waaqi' ah 15 6l: 25 -26)

Salam dikecualikan dari segala macam ucapan sia-sia Sedemikian itu

pula firman Allah, H) t O $#t -;ta'^<rAS'.t;3 *Maka

bersujudlah para malailcat itu semuanya bersama'sama, lecuali lblis."

Dan Iblis bukan dari jenis para malaikat. Allah SWT berftmarU

,y,i ;, 'Ofri ,fl U 'cr( H)$ " ... ...l(ecltali ibtis- Dia adalah dari

goloigan jin, *ilrn ia mendurhapai perintah Tfuhannya."(Qs'Al Kahfi

[18]:50)

Seorang peqrair berfi rtur:

o4t'vr; i6:jr 'vr ";:a. Aiu:'
Dan negeri yang di dalamnya tidak ada seorang manusiapun

Selain sejumlah kiiang dan onta putih kehitaman.ts6

t56 Bait ini dad rajaz Amir bin Al Harits yang lebih dikenal deirgan Haran Al Uud.

Sedangkan para pakar Nahwu berpendapat bahwa bait demikian ini sebagaimana

airinraya*an olehAl Qurthubi, akan tetapi riwayat yang ada dilam diwan-qra sebagai

berikut:

a':i,?, tl',i;- ulu. tj:Jriujf
aj vr',rJ gu 4P 9.';'tl Jiti
nF'* * '/'\lt ilu'}t\t

Terkndang kami tinggalkan rumah dengan gontai

Di dalamnya binatang buas bersuara keras mencai malan

srigala atau binatang berbulu gimbal yang selalu berialan malam

Pintu yang dalamnya tidak ada manusia penghuninya

Selain kijang dan unta berbulu putih kehitaman

Yang tinggal dalam keadaan bunting dengan tersembunyi

Baitini adalahdalilpenguat SibawaihdalamAl Kitab (1/133,365),IbnuHisyamdalam

Audhah wa Asy-Syudzur nomor 125.
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lvlaka dikecualikan sejumlah kijangjantan dan onta putih dari manusia

Semacam itu adalah ungkapan An-Nabighah. tsz

FirmanAllah:

,friro ;y-;at ft'{afi $f en c ,4llldu
Lfrat A yH f ; W c,, iiiL #,t$.

@ u-ttt +i xldt -a5 Lb @ *: t('y q"

uAtlah berfirman: 'Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak (ikut suiud)

bersama-sama mereka yang suiud itu?.' Berkata lblis: 'Aku sehali'

kali tidak ahan sujud kepada manusia yang Engkau telah

menciptakannya dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumput

hitam yarrg diberi bentuk.' Allah berfirman: 'Keluarlah dari surgo"

karena sesungguhnya kama terkutuh dan sesungguhnya kutukan

itu tetap menimpamu sampai hari kiamat'.n

(Qs. At Hijr [15]: 32-3s)

FirmanAllah SwT, AiC UF JG 
*lttah berfirman:'Hai iblis

apa sebabnya kamu'." Maksudnya, apakah yang menghalangimu,

t57 Dalil penguat pada dasarnya tidak dimuat. Kiranya Syailfi rahimahullah Ta'ala

rneirghcndaki ucapan An-Nabighah:

?b)*'"€ \t l. p V !-y,tl'* W- t*
Aht bersumpah dengan tanpa pengeanalian

Dan tidak ada ilmu padaht keilali rasa menyangka l<'epada lrawan

Bait ini didendangkan oleh Sibawaih dilamAl Kitab (l/365) yang rnenjadi penguat

bahwa seteliah iltaabarus manshub sebagai pengecualian mutlalg karena baik sangka

kepada kawan bukan bagian dari ilmu.
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U?.$i t'ot3 $l "ridak (ikat suiud) bersama-sama mereka yang

sujud itu? ." Maksudnya mengapa engkau tidak bersama mereka

gif ; F* n:,tt*}t ;.d;g,ii'sti *,t*u setati'

kati tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah

menciptalrannya dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam

yang diberi bentuk," antara sikap takabbur dan de'ngki pada dirinya. Dia

juga merasa lebih baik daripadaAdam, karena dia terbuat dari api sedang[an

4i itu memakan tanatr sebagaimana telah dijelaskm dalam surahAlA'maI' 158

Penjelasan itu "Keluarlah dai swga", Makzudrrya, dari berlapis-lryis tangit

atau dari surgaAdn atau dari golonganparamalaikat.

3*; iily "Karena sesungguhnya pnmu terhttuk'" Dengan kata

lain marj uutn atau dile,lnpari dengan bola api. Dikatakan pul4'"Terlaknat

dan tercela" Serrua ini telah dijelaskan di atas dengan cukup, pkni: dalam

srrahAl Baqarah dan stratrAl/f raaf

tZi'lttliO |:y "Dan sesungguhnya kutukan itu tetap

menimpamz." Maksudnya, laknat-Ku, seb4gaimana dalaur sgrah Shaal.

f,'lmanAIIah:

@ u,v[fi b aiy;Jti @ oH+i U-oiWG v't Jti

@;;u*1riU)
"Berkata lblis: 'Ya Tuhanku, (kalau begitu) maka beri tangguhlah

kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan.' Allah berftrman:

'(Kalau begitu) maka sesunggahnya kamu termasuk otangQrang

yang diberi tangguh. Sampai hari (suatu) waktu yang telah

ditentukan'." (Qs. AI Hiir [15] : 36-38)

r5E Lih. Tafsir surahAlA'raaf ayatnomor : 12.
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Firman Allah SWT,$j4 $ il -*t *i Jti 
* n erkata lblis :' Ya

Tuhanht, (katau be4ttu) maka beri tangguhlah kepadaht sampai hari

(manusia) dibangkitlcan)'." Permintaan ini datang dari Iblis dengan tanpa

kqakinan dai dirinya sendiri de'ngan posisiq'a di sisi Allah SwT' Dia smgat

layakjikapermintaannyadikabulkan Akar tetapi diameminta dihmda adzab

atas dirinya )ang mengakibatkan bertambabnya azab tersebut. Seperti apa

fiang dilakukan orang )lang nrdah putus-asa mendapatkan keselamatan. Dia

hemdakmenrintapenanggUhanhinggahri kebmgkitaq yalmi: agrtidakmati.

Ikena pada hari kebanglitan tidak ada kematian di dalamnya atar setelahqa-

Allah SwT berfirman yang artinya, |t*Jfi eeiy uMaka

s esunguhnya kamu termasuk orang-orailg yang diberi tangguh." De,ngan

kata lain, termasuk onmg-ofilllg yang dialfifukan.

,jt:Jt #rt>'; jl "Sampai hari (suatu) waktu vang telah

ditentukan 'IbnuAbbas berkata, "Yang dimaksud de'lrgan ungkapan ini

adalatr pe,niryan sangfiakala yang pertama kali, yalori : ketika s€mua malchluk

Inati,' l5e.

Dikatakan pul4 "Wal:tu yang ditelrttrkan png haq'aAllah saja yang

me,lrgetahuinya dan tidak diketahui oleh Iblisto." Maka Iblis mati lalu

dibangkitkan. Allah SWT befirmaru @ ,ti W ,:f !$ " S"*uo yang ada

di bumi itu akan binasa." (Qs. Ar-ratrmaan[55]:26)

Berkenaan dengan firman Allah ini ada dua pendapat, Pertama,

dikatakan lewat perkataan Rastrl-Np- Kedua dikatakan kepadanya de,lrgan

me,negaskan ancaman dan bukan dalam rangka me,rnuliakan atau karena

kedekatan.r5t

te Sebnah airar pada pcmbahasan terlAng Ad-DurT Al Man*ur 4199 dm disanda*an

kqada IbruAbi Hatim dan Ibuu lvlardawaih"
to Lih. Al Bahr Al Muhith (5 1453).
t6t Dtra pendapat itu disebutkan olehAl Mawardi dalarn Tafsir @369).
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FirmanAllah:

6 t orf &*tli,i'r$t A'd :Fi-{ e:*lby.sde
glbtis berkata: 'Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan

bahwa aku sesat, pasti aku akan meniadikan mereka memandang

baik (perbuatan ma'siat) di muka bumi, dan pasti aku akan

m enyes atkan m ereka s em uanYa' ."

(Qs.AlHijr [lsl:39)

Firman Auah swr, qifi A'& #i'J ,rq*|q#!v *rbtrs

berkata: 'Ya Tuhanht, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa

aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik

@rfuatan ma Siat) di muka bumi' ." Telatr berlalu penjelasan malrna ighwaa

dan ziinahdi dalam surah Al A'raaf. t 62'Menj adikanqra bagus' di sini adalatt

dengan dua jalan, apakah dengan melalnrkan kemaksiatan atau de'ngan

menyibukkan mereka de,ngan perhiasan dunia untuk melakukan ketaatan.

Makna: ,**l 'A*llS "Dan pasti aht akan menyesatknn mereka

semurrrya." Makzudnya, pasti aku sesafkan me,reka dari jalan petunjuk-

Diriwaptkan oleh Ibnu I-atri' ah Abdullatr dari Durraj Abu As-Samh

dari AbuAl Haitsam dari Abu Sa'idAI Ktlrdri, ia b qkat4'R.asulullah SAW

bersabd4

tt i.,1 q ofl jr:f v u*3 ubi'*' u :su u4;LY

.1r;f v j*,, Gh,tt)tir6, ,:ff(;l a r*,r'rl ai
;;;L,t 6',ei'irt

"sungguh lbtis tetah berkata, 'Wahai Rabbht, d.emi keperkasaan

dan lceagungan-Mu, aht akan senantiasa menyesatlcan bani Adam

t52 Lih. Tafsir ayat 16 surahAlA raaf pada penrbahasan tentang tafsir ini juga.



selama nth mercka masih furadT datam jasad mereka'. Maka Rabb

berfirman, 'Demi keperkasaan dan keagungan-Ku, Alat akan

senantiasa mengampuni mereka selama merela memohon amPun

kepada-Ku'."

FtmanAllah:

@SrEHfi&z;+{t
uKecuali hamba-hamba Enghaa yang muhhlis di antara meteka.n

(Qs.AlEiir [15]:40)

Bacaan ulama Madinah dm ulama Kufah adalah dengan fathah pada

huruf lam. Detgan,kata lain artinya: mereka png selamat dan ikhlas.

Sedangtan selain mereka membacanya dengan' lam kasrah' 153 Maksudn)'a,

mereka yang il*rlas kepada-Mu dalam beribadah dari kenrsakan dan rip-

Abu Tsumamatr menceritakan batrwa kalmgm Hawari (pengilart nabi

Isa) bertanya kepada IsaAS, te,lrtang oftmg-orumg png ikhlas sehingga ia

me,njawab, "Orang mgbe,ramd dan tidak srka dipuji orang lain'"

tr'imanAllah:

@r"at:,i *L'nfi;Ui
uAttah berfirman: ,Ini adalahiatan yang lurus, kewaiiban Aku-lah

(meniaganya)'-' (Qs. AI lliir [15] : 41)

UmarbinAl Khaththab b e*at4"Artinya: hi adalahjalan lurus yang

mernbawa penempubnya hingga sryai ke srga"

Al Hasan, * 7p annya, 'il."K"poda-Ku!te Muiahid danAl Kisa'i,

t8 Lih. Al Muharrar Al Wajiz (8Bt$ dtn Al Bahr Al Muhith (51454)'

t64 Lih- Ath-Thab art (14123) dzr' Ad-Dun Al Mantsur (4199) .
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"[ri adalahjanji dan ancaman. Sebagairnana ungkapanAnda kepada orang

langAndaancang'Jalanmu adalah perjalananmu menuju kepadaku'.'{6 Jugp.

sebagaimanafirman-Ny4@;V,{UUs'ol"sesungguhnyaTulmnmu
benar-benar mengawasi." (Qs. Al Fajr {89]: ta) .

Se,*ringga arti ungkapan itu: [ri adalahjalan yang kemrbaliryakepada-

Ku, rnakamasing-nrasing akan Aku berikan kepadanya balasan amirlnya.

Yaitu, j alan ubudiy ah (ibadah). "
Ada pula yang berpendapat, 'Maknanya: Aku akan tunjuki ke jalan

lurus de,ngan parjelasan dan keterangan."

Ada png mengatakanpul4'Dangan taufiq danhidafiah.'{tr Ibnu Sirin,

Qatadalr,Al Hasa& Qais binUbba{Abu Rajalq Hanid danYa'qgb menrbac4

"'iry-^i'W Lr* $^L (Iniialanyang tinggi dan luttts)."t6'd€,nganme-

,"f" \mU dengan tanwin. Setringga artinla: tinggi dan lunrs- Maksudnya

tinggi dalam hal agama dan kebenaran.

Dikatakan, "Tinggi untuk didapatkan dan lurus tidak bisa

dipelencengfan"

F'irmanAllah:

q6,tt aa;:fi,r,$l,r+t'dbLn a e+L)
usesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu

terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengi*ut kamu, yaitu

orang-orang yang sesat.'(Qs. Al Hiir [15]: a2)

16 Lih- SebuahairardariMujahidpadaAth-ThabanfaZryanglafaz,hnya, Kebenalan

kembali kepada Allah dan pada-Nya jalannya. Tidak tinggi sama sekali.
166 Lih. TafsirAl Mawardi (2137 0').

ro Cara baca ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsimya (8/314), Abu Halryan

dalarnAt Bahr(5145$.Semua ini daribacaanyang aneh sebagaimana dalamAl Muhtasib

(v3\.
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Dalam ayat ini dibatras dua masalah:

Pertamaz Firman Allah SwT, 'rifriib$ d,s:Q'c.tl
"sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu

terhadap merc)ra." P araulama mengatakaq'Maksudnya, atas hati mereka"

Ibnu Uyainah berkata, "Maksudny4 melemparkan mereka ke dalam dosa

lang mengtralangi mereka me, rdapatkan ampunan-Ku sehingga menjadikan

mereka menemui kesempitan. Mereka adalah orang-orang yang diberi

petunjtrk olehAllah danAllah memilihmereka"

Menurut saya (AI Qurthubi): Kirarryra seseorang mengatakm, "fh
SWT telah menyampaikan sifatAdam dan HawaAS dengan firman-Nya,

|tififiill "Lalu keduanya digelincirlcan oleh syetan":' (Qs'Al

Baqarah12l:36)

Dan tentang sejumlah para sahabat Nabi-Nya dalam firman-Nya,

1# C 04, irirfr'J*i ri1 "...horyo saia mereka digelincirkan

oleh syeian, disebabkan sebagian kesalahanyang telah merckaperbuat

(di masa lampau)." (Qs. Aali'Itnraant [3] : 1 5 5)

Jawaban atas apa yang disebutkan itu adalatr bahwa mereka tidak

memiliki kekuasaan untuk menguasai hati mereka atau pusat iman mereka

atau melernparkan mereka ke dalam dosa yang karenanya semua upaya

bertaubat tidak akan diterima. Akan tetapi semua itu musnatl dengan taubat

dan terhapus de,ngan kenrbali kepadaAllah-

KeluarryraAdam sebagai hghrman atas dirirya karena dia telatr makm

buah png dilarang sebagaimana telah dijelaskan dalam surahAl Baqarab-tn

Sedang[arpara sahabatNabi SAWtelatr berlalupembatrasan tentangmereka

dalam strahAali'Inrraan. r0

Kemudian firman Allah SwT, |;&'#3n; "Iidak ada

168 Lih. Tafsir ayat 36 surahAl Baqarah"
t6o Lih. Tafsir ayat 155 surahAali 'Ilraan.
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lrelans aan bagimu terhadap mercka." Kemtm$nn bisa khusus bagi orang

yang dija,p olehAllah SWT dankemunglcinan bisa dalam kebaqakanwaktu

dan kondisi. Bisa saja kekuasaannya itu penghilangan musibah atau

pe,nghilangan kesedihan, sebagaimana yang dilakukan terhadap Bilal, yang

tiba-tiba datang kepadanya lalu me,ngayrnnya seperti layalaryra anak kecil

hingga tertidur. DemikianjugaNabi SAW dan para sahabatryratidur sehingga

merrdra tidak bangun hingga rnatatrri teftit, sehi4gga maekakaget lalu mereka

berkata, "Apa gerangat kaffarat atas apa yang kita lakukan de,ngan sikap

lalai kepada shalat kita?." Maka Nabi SAW bersabda kepada merek4

"Dalam tidur tidak ada sikap lalai."

Maka dibebaskanlah mereka.n' 'uiiTt ,,il;!t il "Keanali

orang-orang yang mengihtt kamu, yaitu orang-orang yang sesat."

Maksudnya, orang-orang yang sesat dari kalangan kaum musyrik.

Maksudnya, kekuasaan mereka atas mereka orang-orang musyrik.

DalikryiafirmanAlldrswr, -.J f O.fiS,Ui';- S)-fi ,$ M dl
@3;J* "sesungguhnya kehtasaannya (syetan) hanyalah atas

orang-orang yang mengambilnya j adi pemimpin dan atas orang-orang

yang mempersehttukannya dengan Allah." (Qs. An-Nahl [6]: 100)

Kedua: Ayat ini dan ayat sebelumnya menunjul'rtcan bahwa boleh

me;ngwualikm yang sedikit dari yang baqak dan mengecualikan >ang bmyak

dari yang sedikit. Seperti ketika dikatakan, "sepuluh kecuali satu dirham."

Atau ketika dikatakan,'Sepuhrh kecuali se,mbilan"

IrcHR MuslimpadapembahasantcntangMasjid bab: Mengqadha Shalatyangterlewat
danDianjurkanMenyegerakanryra(1/473),AbuDaudpadapembahasantentang Shalat

bab: Orang Lupa atau Tertidur Hingga Meninggalkan Shalat (li 119), At-Tirmidzi drn
An-Nasa'i pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat, Ibuu Majah pada pernbasan

tentang Shalat dan Ahma d dalzm Al Musnad (5 1305).

\;,r clr aA
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Almad bin Hanbal berkata, "Tidak boleh melakukan pengecualian

kecuali berkisar sepanrtrnya atau ktrang dari itu. Sedangkan pe'ngecualian

atas 1ang lebih baDak tidak benar. Dalil lgmi adalah alaat ini, prry di dalanmya

pengecuali a1-' orang-orang yang sesat' daipara hamba dan para hamba

dri ormg-orang sesat. kri menunjukkfrI bahuxa pengecualian ymg lebih sedikit

dari keselunrtran danpengectralian lmg lebih baryak dari kesehrnrhar adalatt

bolell"rTr

F'irmanAllah:

'& v?.',H v' yl'^;{O 6'iJ ^t i 3t";'*'ry
l.r..J .y .rl

I t'-J go I)te 4?
(Dan sesunggahnya Jahannam itu benar-benar tempatyang tel.ah

diancamkan kepada mereka (pengikat-pengikut syetan) semuanya.

Jahannam itu mempunyai tuiuh pintu tiap-tiap pintu (telah

ditetqkarr) untuk golongan yang tertentu dari mereha.D

(Qs.AtEiir [15]: 434)

Finnan Allah SWT: 'rdl i'-.'tl'*'ry "sesungguhnya

Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan lcepada

merelra (pengihrt-p engihi syetan). "

yAf'# li "Johon *m itu menpunyai tuiuh przrz." Maksudnla'

tingkatan, tingkat 6.s1 tingkat.

yA rH "Tiaytiq phttt" I\daksudnya, tirytiry pintu atau tingkatan"

-ir:31;*' "T"loh ditetapkan untuk golongan yang tertentu'"

Maksrdqa, bagianyang telah diketahui.

r?! Lih. Penrbahasan berkenaan de,ngan masalah ini yang lebih rinci dalam bufu kami

Ithaf Al Aram bi Taklshish Al 'Am.

-I
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Ibnu Al Mubarak menyebutkan dengan me,ngatakarU'Ibrahim Abu

HarunAl Ghanawi menyampaikan kepada kami dengan me,ngatakan: Aku

pernatr mendengarHiththanbinAbdu[ahAr-Raqasyi, diaberkatiuAku pemah

me,ndengarAli RA, dia berkata,'Apakah kalian tahu, bagaimanakahpintr-

pintu Jahannrn itu?.' IGmi menj awab,' seperti pintu-pintu kita' Dia b€dra0a,

'Tidak sedemikian rupa, sebagtanrryia di atas sebagian )ang lain'.r72 -Ats-
Tsa'labi me,nanrbahkan: Dan dia (Ali) meletakkan salatr satu tangannya di

atas png lairr- sesungguhryaAllatr meletakkan surgA-surgA itu di atas bumi,

sedangkan api sebagian di atas sebagian png lain, dan yang paling bawah

adatah Jahannarn, di atasrryra addatrAl HutlramalL di atasnya Saqa, di dasqra

Jatrira di atasnya lazha di atasrqa Sa'il di atasrrya Hawiyah dan setiap pintu

lebih panas daripadaberilutryra dengan kelipatan tujuh puluh kali."

Menurut saya (Al Qurthubi): Demikian dalam tafsir ini, sedangf,an

menunrt pe,lrdapat mayoritas ulama batrwa Jahannam itu paling tinggi dan

khusus bagi parapelaku maksiat dari unat Muhammad SAW- Dialah lmg
mengosongt<m pengllrninya sehinggp angin menfrtpkan pintuq'a Kemudiat

I-azha,kerrudian Huthama[ kerrudian Sa'ir, kernudian Jahim, ke'rnudian

Hawiyatl

Adh-Dhahhak beftat4'?ada tingkatan yang paling tinggi adalah para

pengilart Muhammad, pada tingkat kedua adalah orang-onmg Nasrani, pada

tingkatan ketiga orang-onmg Yatrudi, pada tingkatm kee,mpat orang-ofilllg

Shabi' alq pada tingkatan kelima orang-orang Majusi, pada tingkatan keenam

orang{rmg musyrikArab, sertapadatingfuatanketujuh orang-orangmunafq

dan keluarga Fir' am serta olmg-omng kafir yang minta hidangan dari langt

(ahli Al Maa'idah).r73 Allah SWT berfirnan, J.LVI *!fi airei;ii itt

rz Sebuah aarar dari Ali dalamAth-Thab art (14124) dzn Ad-Dun Al Manuur (4199).

rR Di dalam I d-Dun Al Mantsur (41 100) dad Adh-Dhabhak dalam perkataannya, 'Dia
rnemiliki tujuh pintu." Dia berkatao "Satu pinfir rmtuk orang-orang Yahudi, satu pintu

unttrk orang-orang Nasrani, satu pintu untuk orang-orang Shabi'l& satu pinhr untuk

orang-omng Majusi, satu pintu unhrk musyrik dari orang-orang kaft Amb, satu pintu

untuk orang-orang munafiq dan satu pintu untuk ahli tauhid. Maka ahli tauhid berharap

untuk mereka dan tidak berharap rmtuk yang lain selama-lamanya."

r-r;t
l_)



16 & "sesungguhnya orang-orang munafik rtu (ditempatlan) pada

iingkatan yang paling bmtah dari neraka." (Qs. An-Nisaa' [4]: 145) Dan

telatr dijelaskan di dalam surahAn-Nisaa'.

Atlah swT juga berfrrman, ,;t'ii frl S'*lJt;1-iv:it
"Masulr,kanlah Fir'aun dan kaumnya ftc dalam azab yang sangat keras. "

(Qs.AlMulmin [a0]: aQ

Allah SwT juga berfirman, 6.t':e fi.-,#'e U.'j5.-,#
iy$6if";il4yl{ *.-.-..barangsiapa vang rurt, d'i antaramu

sesudah (turun hidangan itu), maka sesungguhnya Aku akan

menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah Afu timpakan k pado

seorangrun di antara urnat marutsla. " (Qs. Al Maa'idah [5]: 1 I 5)

Mu'adz bin Jabal merrbagi para ulama bunrk dalam umat ini dengan

pe,mbagian berdasarkan pintu-pintu itu Kami meryrebutkarurya di dalam lr-
ThdzldralNtT4danAt-firmidzi meriwayatkan dari hadits IbnuUmar, iaberkata

'R asulullah SAW bersabda,

,p crJ. W i+t;. 
7G.l'-^*'n<-1.

"Jahannam itu memiliki tttiuh pintu, salah satu pintunya untuk

orang yang menghuruts pedangnya terhadap umathl"r7s

Dkatakar bahwa imlhdjie glurib. sedmgkm ubai bin Ka' ab berkata,

"Jahannarn memiliki tujuh buah pintl dm salah satupinttnrntuk AJ Haltialf'
/76. Wahb bin Mrmabbihbertrata "Jrak antara setiry duapintu adalah sejath

t11 Lih. At-TadzHrahh^1. 445.
r75 IrR At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Tafsir $rahAl Hijr 51297 dan htata

tentang hal itq'Ini hadits giaz'D yang kami tidak mengetahuinya melainkan dari hadits

UalitUin Uugbawwal dan disebutkanoleh Ibnu Katsir dalamtafsimya, juga olehAs-

Suyrthi dalam Ad-Dun Al Mansur (4D9) )'
tT6 Di dalaml d-Durr At Mantsur (4l l0/J)dari IG'ab RA ia berkata, "Bagi orang yang

rnasti syahid calraya sedangkan bagi orang yang m€merangi g olongan Harun'ai sepuluh

cahaya." Dia jgga berlota, "Jahamamrcmiliki tujuh pintu di antaranya untuk golongan

Hanriah." Dia berkata jugq "Di masa Isa alaihissalammereka keluar'"

al (. t'.o.
,glrP+
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perjalam h{utr puluh tatrun Setiry pintu lebih panas dari pintu prry di atasnla

dengan tujuh puluh kali lipat."r77 Kami telatr sebutkan semua ini dalam At-
Tadzbirah.

SalamAth-Thauril meriwayatkan dari Abu Suffn dari Anas bin Malik
dari Nabi SAV/, berkenaan dengan firman Allah SWT, 7"tiii;56
-r# f; 'fe y5. F. "Jahannam itu mempunyai tujuh pintu- tiap-tiap
pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka."

Satubagianbagi merekayang menyelarhrkanAllab, satubagian untukme,reka

lang meragukanAllah, satu bagian untuk mereka yang lalai kepadaAllah,

satu bagian unfuk mereka yang mengutamakan syahwat mereka daripada

Allalr, satu bagiar urtuk mereka png kemaralmnnla mengundang kemurkaan

Allah, safu bagian untuk mereka yang merubah kesukaan mereka dengan

bagian mereka dari Allah, satu bagian untuk mereka yang membangkang

kepada Allatr. lri disebutkan oleh Al Halimi Abu Abdillatr Al Husain bin Al
Hasan dalam Minhaj Ad-Din karyanya Dia berkata, "Jika hal itu benar maka

orimg-trang ngmoryetutukanAllahadalahorangatheis. Sdangkanmereka

)angragu-ragu adalatrmerekalang tidak mengetahui bahwamereka merriliki

Ttrhan ataumerekatidak memiliki Ttrhan sehinggamerekameragukan syad'at-

Nyabahwa syari'at itu datang dari sisi-N1a atau tidak.

Sdangkanmerekapng lalai dari mengingatAllah adalah yang secara

mendasar ingkar dan tidak menetapkan eksistensinya. Mereka adalahAd-

Dahriah (penganut patrarn atheis, tidak percaya dengan adanlqa tuhan).

Sedangkan mereka yang mengutamakan syahwat mereka daripada Allah
adalah merekayarg bergelimang de,ngan aneka macam kemaksiatan. Karena

mereka mendustakan para rasul Alla[ p€rinta]r dan larangan-Nya- Sdangkan

mereka lang me,ngundang kemurkaanAllah adalatr yang membunuh nabi- "

nabi Allah dan )ang men)€ru kepada perbuatan yang demikian itu.

Sedangkan a I adzdzabun adalah orang-orang yang me,nrberikan nasihat

tz Disebuttanolehpara ahli tafsirberkenaan denganjarak antarapintu-pintu Jahannarn
Di antaranya yang diriwayatkan dari Wahb bin Munabbih.
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kepada mereka atau bermadzhab yang bukan madzhab mereka Sdangkan

merreka yang arnbisius mengikuti keinginan mereka dengan kemalanuran dari

Allah adalah mereka yang ingkar kepada peristiwa kebangkitan dan hisab.

Sehingga maekamenyemrbatr apa-rya )ang mereka sukai. Me,rekame,rniliki

sernua kenrujuran dari Allah SWT. Mereka yang tidak peduli kepadaAllah

adalatr yang tidakpduli qakatr diaberada dalam 1mg haq atau batil. Seltingga

mereka tidak berfikir dan tidak mengambil pelajarm serta tidak pduti de,ngan

dalil. Allah Maha Tatru dengan apa-apa yang dikehendaki oleh Rasul-Nya

jikahaditsitubaku"

Diriwayatkan bahwa SalmanAl Farisi RAketika ia mendengar ayat

'*Xt -r1, b i'*'ry,, S e s un g guh ny a Ja h an n a m i t u b e n a r - b e n ar

tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengihtt-pengihtt

syetan," melarikan diri selamatigahari karenamerasa sangat takut dan

tidak paham. Maka dia dibawa kepada Rasulullah SAW lalu beliau bertanya

ke,padanp sehingga ia berkata,'Wahai RasulullalU ditunmkan ayat " Dan

sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan

lrepada mereka (pmgifut-pengihtt syetan) setnuanya," ini? Demi Dzat

png mengutusuru dengan kebenararU hatiku telah remuk. SehinggaAllah

menunrnkan ayat, grt* A&,/5 5l "sesungguhnya orang-

orang yang bertalcwa itu berada dalam sutga (taman-taman) dan (di

deka) mata air-mata air (yangmengalrr/." (Qs.Al Hijr [15]: a5)

Bilal berkata, 'T.[abi SAW menunaikan shalat di masjid Madinatt

seorang diri. Ke,nrudian berlalu di dekat beliau seorang wanita Badui lalu

menunaikan shalat di belakang beliau sedangkm beliau tidak mengetafiuiqa

Rasulullah SAW mernbaca ayat ini , )# l'* 'fr y6. F.y"tii'r;5 6
"Jahannam itu mempunyai tujuh pintu, tiap-tiap pintu (telah ditetapkan)

untuk golongan yang tertentu dari mereka." Maka wanita itu jatuh

tersungkur dan pingsan Nabi SAWmendengar suarajatuhryra-rm Beliau pun

berbalik lalu minta air dan merrerintahkan agar disiramkan ke wajahnya

rn Al Wajbah adalah suara sesuatu )ang jatuh.
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sehingga sadar lalu duduk. Kemudian Nabi SAW bersabda,

l'F \f ,J:41 *u, *q u ?.? wf |*sw t,iu 6 ey q

J,;t 1r q$ A ';'J. ,-4)?l U ,Ju; tlil*{ :rry a
tw qG. lr *rr,.J- Gwib p l, :;6 . J:tll

,t, 'rll( LiA ?'r:,.r, ?; '& 7i ,igr.|j ,'4:?l i- ,ie

J.c ,:^*il;y i;yrrrt ,uu; r4P( :n * w
* ,f 3f ,.1,r J';:.,'t;-"!Wl *f * oy ac:r ,,Sc

;& ja :t+,5';'e 7G.t u 7G. ,F * es
+ty.f qy ?? lrr lf {;;\i ir. ,yt J';:, c- :Jw }b

ti)s'*it +t;.1 q e t ri)t'#
" Wahai wanita ini, kenapa englau? ." Wanitaitu menj awab, "Apakatl

ini sesuatu di dalam Kitabullah png ditunnrkan atau sesuatu 1ang engkau

ucapkan sendiri ?." Beliau menjawab, "Wahai wanita Badui, ini

adalah sesuatu dari kitabullah Ta'ala yang diturunkan " Wanita

itu be,rkata "(Apakah) Setiry anggotabadanku akan disiksapada setiry

tingkat di dalam neraka?." Beliau menjawab, "Wahaiwanita Badui,

setiap pintu ada dari mereka yang dibagi untuk masuk di dalamnya

dan setiap penghuni masing-masing pintu disiksa sesuai dengan

lrndar amal merekn." Md<awanita itu berkata "Demi Allah, aku

adalah seorang wanitamiskin. Aku tidak memiliki harta Dan aku tidak

memiliki selain tujuh orang budak. Aku persaksikan kepada engkau

wahai Rasulullah bahwa setiap budak aku bebaskan sezuai setiry pintu

Jatrarrram karena ridhaAllah SWT." Maka datang Jibril kepadabeliau

lalu berkata,"Wahai Rasulullah, berikan berita gembira kepada

wanita Badui itu bahwa Allah mengharamkan baginya semua pintu

Jahannam dan membukakan baginya setnua pintu surga."

Surah Al Hijr

-



FlrmanAllah:

@'ws; *r;Jiif 6 ptos* c',$r 3t
nsesungguhnya orungorang yolg bertakwa itu berada dalam surga

(taman-taman) dan (di dekat) mata air-mata air (yang mengolir).

(Dihatakan kepada moeka): 'MosuHah kc dalamnya dengan

sejahtera lagi aman'.D (Qs. Al Hiir [15] : 45.4iq

FirmanAllah SWT, g#'t f-r" A t#t !!"sesungguhnya
orang-orangyangbenakwa itu berada dalam swga (taman-taman) dan

(di dekat) mata air-mata air (yang menga&y'." Maksudnya, mereka yang

menjaga diri dari berbagai macrm kekejian dan syirik. *A"Berada
dalam wrya (uman-taman)," makzudn5a, kebun-kebrm 9&3 

* (di dekot)

mata air-mata air (yang mengali)." Yaitu, e,rnpat buah sungai; air, lfiamer,

susu danmadu Sedangkmrnata-airmata-airt€rs€bt$ di dalam surahAl hsam:

Kafir,jalre dansalsabil. Sedarykandalan surahAtMuthafrfindis€but hsnim-

Maka telatr disebutkan dan akan disebutkan pula penghufrya iwya Allah.

Didhammah pada hunrf 'ain dati kata';;tp de,mikian itulah asaln)ra.

Sdangkao kasratr adalah karena memperhatikan hurufya' dan dengan

kednanyadibacutD

't*rt; y'4 l61JEi'i "Masr*lah kc dalamnya dengan seiahtera lagi

uttot." Dr:rriilrrambacaan orang pada rmurnrryra 6 b! " MasuJ(hh" de,ngro

was hal alif dan dlwmmah padahntf Ma' d.ti k f" 
.1.ir 

t4 - rPt lalu menj adi

bentuk perintatr. Asalnla Dkatakm,'Masuklah ke dalamrSia."

Al HasaU Abu Al Alilah dan Ruwais dai Ya'qub me,nrb rcartya 6:jiti
dengan menggabung tanwin dan washal alif serta kasrah pada huruf/rla'

rD Nafi', Abu Amu Hafsh dan Hisyam membaca : o:fie t dengan dharrmah pada

hunrf'arz. Sedangkan tujuh yang lainnya dengan rnengkasrahkarnya . Lih. Al Bahr Al
Muhith (51456) dzn Al Muhanar Al Wajb (8I3l7).
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dalam bentuky''il majhul dari kata );\l @emasuklan).180 Maksudny4

Allatr memasulckan me,reka ke dalamqra Aliran mereka adalah dengan kasrah

tanwin seperti dalam: 'rtl.t l/!;[ *-i"...rahmat Allah?.- (kepada

orang mulonin itu dikatakan): 'Masuklah ke dalam srytga... '(Qs. Al
A raaf [5] : 49), dan semacamn]a- Hanya mereka di sini membuang haraknt

hamzah atas tanwin, rnengingat dia adalah hamzah qath'. Akan tetapi di

dalamnya perpindatran dari kasratr menuju kepada dhammah lalu dari

dhammah menuju kepada kasratr sehingga berat diucapkan de,ngan lisan.

ifu "r"nfon sejahtera," Maksudnya, dengan keselamatan dari

segalamacamrperryrakit danbencana Dkata*anpul4'Denganucapm selamat

dari Allalr nntuk msreka." 'lb1 "La ' aman," maksudnya, dari kematian,

adzab, pemboikotan dan perubahan.

FirmanAllah:

{ 6'clrb{!. il ;* c"*th G €uL ac Gis
'a?J;4 Q e t1S #5 t-c4 -i^t fi-

"Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hoti
merelrq sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-

hadapan di atas dipan-dipan. Merelea tidak merasa l.elah di
dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan

daripadanya." (Qs. Al Hijr [15] : 47 -48)

Ibnu Abbas berkata,'?ertama-tama penghuni surga masuk ke dalam

surga maka mata mereka melihat dua mata air. Merekapun minum dari salah

satu dari dua mata air sehinggaAllah melenyapkan apa-apa yang ada di dalam

hati mereka berupa kedengkian. Kemudian mereka masuk ke tempat mata

t8o op.Cit.
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air yang lain lalu mereka mandi di dalamrryra sehingga wama mereka menjadi

sangat cerah dan wajah mereka menjadi sangat berseri. Kese,nangan hidrry

ng penuh kenikmatan mengalir dihadapan mereka." Sedemikian itu pula

riwalatdariAliRA.

Ali binAl Husain bed<at4' Ayat ini tunm berkenaan de,ngmAbu Bakr,

Umar dan Ali serta para sahabat. Yakni, epa-apa yang ada pada mereka di

zarnar, j ahiliah berupa kedengkian."rtt Pendapat pertama lebih j elas.

Menunjukkan kepadanya makna konotatif ayat ini.

Ali RA berkata, "Aku berharry kiranl'a aku se,lrdiri, Thalhah d^n'Az-

Zubair di axrtara metreka"r 82

Al Ghill adalatr kedengkian dan permusuhan. Dikatakan bahwa kata-

kata itu dari akar kata, "]; ;1." Dikatakan pula dari akar kata iifur fne
artinya adalah pencurian dari harta rampasan Peftmg, y- -p. Oitatat<an

pula dari lfii anat :'54 -'pi ."' Sebagaimana dikatakan:

irs tL 
^ilr 6;

Allah membalasi Hamzah binti Naufal larena kcbailunnya kepada

Hta,

Balasan sebagai berWtianat kepada amanah yang dusta tu

ttr Scbuah atsar dari Ali bin Al Husain yang disebutkan oleh As-Suyrthi d^lamAd-
Dun Al Mantsur (4 I l0l'), Al Mawardi d^larn Tafsr Ql37 0').

te Sebuah crscr dari Ali yang disebutkan oleh Al Mawardi dalam Tafsir (21371).

It3 Lih- LisanAl 'Arab, entri: $r.Ha13287 .

ts SebuahbaitkaryaAn-NarrbinTaulab. Disebutkandaribait-baitberkenaande,ngan
(Jmmu walad-aya (budak wanita yang memiliki anak dengannya) >rang ditawan oleh
saudaranyaAl Harits binTaulab ketikarnenyerangbaniAsadyang kemudianiaberikan
kepadanya. Kermrdian budak wanita itu menjadikannya marah sehingga ia dihhan
sshingga m€netap padanya dan memberiryra sejumlatr analc. Kerrnrdian pada suahr hari
budak wanita ittr berkata kepadanya, "Aku sangat rindu kepada keluargaku." Sehingga

ia berkata kepadanya, "Aku talant engkau tidak ,kan kembali." Maka dia berjanji "kan
kembali. Dia membuatnya percaya bahwa dirinya pasti akan kembali kepadaqra.

'gt1etu..,y;t; f';'4{;;

t:.ll



Perrbatrasan ini telah berlalu dalam surahAali'Irnman.r8s

4;n! ); e 6"tL) *s"aong merela merasa bersaudara duduk

berhadap-hadapan di atas dipan-dipan." Maksudnya, sebagian mereka

tidak melihat kepada tengkuk sebagian yang lain karena mereka saling

berkomunikasidansalingme,ncintai.rffiDernikiandariMujahiddanlain-lainnya-

Dikatakan pul4'I(eluarga berkeliling-keliling ke mana saja mereka

suka Sehingga seseorang tidak melihat te,ngkuk seseorang lang lain"

Dikatakan pula, "(Saling berhadapan), telah datang kepada mereka

para ishi dan mereka menlambutrya dengan penuh rasa cinta." "; )' adalah

bentuk j amak dari lrata j--*,sebagaiman4 f.i-{' dengan 3ai.

Dkatakan pula dnik^t" "r\7, sehingga seakan-akan dia adalah tempat

tingg lang disediakan unhrk bersenangsenang. Yang pertama lebihjelas.

IbnuAbbas berkat4'Di atas dipandipan yng dipaindah dengan intan

danpermata-" Sarir adalah antara Shan'ar87 hinggaAl Jabiah dan antaraAdn

dorganAilah.

titlzy " Mereka merasa bers audara," manshub karena menj adi haat

(keadaan) dari'#Ii atau dari sesrattr png disernbunyikan dalam kata-kata

Kemudian ketrka sarryai di runah keluarganya tinggal di sana dan tidak kembali
kepadanya. Maka diamengucapkanbait-baitdi atas.Lrh. Al Aghani(l9ll58),Al-Lisan
:.p, Ash-Shihhah (5/1785) (ar-a). Dalil penguatnya muncul dengan tidak
dinisbatkan dalam Al Ma' an karya An-Nuhas (4128).

r85 Lih Tafsir ayat 16l surahAali 'Imaan.
186 Sebuah arsar yang diriwayatkan olehAth-Thabari (14126),Ibnu Katsir (41457),As-

Suyuthi dalam Ad-Durr (4/l0l), IbnuAthiyah dalamtafsimya (81320).
r87 Shan'a adalah dua terryat yang satu di Yaman dan dia adalah yang paling besar.

Sedangkan yang lain adalah sebuah desa di Ghauthah di Damaskus. Sedangkan Al
Jabiah adalah sebuah desa di antara beberapa wilayah kekuasaan Damaskus kemudian
di bawah keluasaanAl Jaidur dari sisi Gholan yang dekat dengan Maraj Ash-Shufr di
bagian utara Hauran. Di dekatnya sebuah dataran trnggi yang dinamakan dataran tinggi
Al Jabiah. $sdangkan Adn adalah sebuah kota yang sangat terkenal di sepanjang

srmgai Al Hind di Yaman. Sedangkan Ailah adalah sebuah kota di pantai laut merah (dari

Mu'jam Al Buldan,karyaYaqutAl Hamawi).



O;ifii atau dari sesuatulxang disenrbunyikan di dalamkata-kata '&i"'.
Atau me,njadi haal yang asalnya dari huruf fta' dm mimdalam kata-kata:

€:ilb. UW?i-,:,3-$ "Mereka tidak merasa tetah di dalamnya,"

Maksudnya, kelelatran dan kecapean.

'V-'* * e 6S "Dan mereka sekali-kali tidak akan

dilceluarlran daripadanya." hi adalah dalil yang menu4jukkan bahwa

kenilsnatan surga itu abadi dan tidak akan musnah dan penghmi png finggal

di dalamnya kekal. Apakah rezeki mereka kekal?, :i 6 Cri 
'6'o!/

@ $t, 92 "sesungguhnya ini adalah benar-benar rezki dari Kami yang

tiada habis-lwbisnya." (Qs. Shaad [38]: 5a)

FirmanAllah:

+t i;i i,rr'* ii'o 6 bli Sfi sl -,i.1 ie? iG

@IE
u Kabarkanlah kcpada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya

Aku-tah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bahwa

sesungguhnya arlb-Ka adoluh aztb yang sangat pedih.D

(Qs.AI Hijr [15]: 49-s0)

Alat ini menrpakan perbandingalr sabda Rasulullah SAVf,

,. -n'-tl. .
w 4ttAdt O,

Y"*
"Jilra seorang mulonin mengetahui apa yang ada di sisi Allah

berupa silrsa maka tak seorangtun yang tamak kepada sutga'

&i
,;g,a.l ,. - .

.J>l $-->l c-tl

)...
4lll -l.:.g

"sl ,y

t7o.ci. t.l c.'&'ji*t*r'* t',yft
t. .a
alll J:, l,

t88 Lrh. Al Bahr Al Muhith (51457').



Nya, jilca seorang kafir mengetahui apa yang ada di sisi Allah
berupa rahmat maka tak seorangtun putus-asa dari rahmat-Nya."
(HR Muslim dari hadits Abu Humiratr)

Telah dijelaskan dalam suratrAl Faatihah. Demikian sehanrsqra setiap

manusia hendaknya mengingat dirinla dar orang lain sehingga menakut-nakuti

dan memotivasi . Rasa takut ketika dalarn keadaan sehat lebih besar daripada

rasa takut ketika dalam keadaaan sakit. Disebutkan dalam sebuah hadits

bahwa Nabi SAW pogi menjunrpai para sahabat dan mereka tertawa sehingga

beliaubersaMa,

,rrjlt, iljt'€r;f G. : i.rg:zfi
"Apakah kalian akan tetap tertawa sedangkan di hadapan lalian
surga dan neralm."

IIaI ini menjadi sulit bagi mereka sehinggatunurlatr alat ini.ts. Demikian

disebutkan olehAl Mawardi danAl Mahdawi.

Sedangkan lafazhAts-Tsa'labi dari Ibnu Umar diaberkat4 'Muncul di

kami Nabi SAW dari sebuah pintu )ang bani Slaibatr masuk

melalui pintu itu sedangkan kami tertawa Makabeliau bersabd4

3';W €trf il'f#:5.lu,
"Kenapa knlian semua tertawa padahat alru tidak melihat kalian
tertawa."

Ke,rnudian beliau berbalil ketika mendekati Al Hajar beliau berbalik

ke belakang lagi lalu bersabda kepada karni, " Sungguh, ketika aht keluar
datang lrepadalcu Jibril lalu berkata, 'Wahai Muhammad tidak ada yang

membuat putus-asa para hamba-Ku dari rahmat-Ku'." ei -4i g;E 14

@ Ili + r'fi i 4'i;'c.li'y @ ->Ji 3 fr " K a b a r k a n t a h k e p a d a

rEe Disebutkan olehAs-Suyuthi dalamAd-Dun Al Mantsur (41102) dan disandarkan
kepada NBaz,a4Ath-Thabrani dan Ibnu Mardawaih. Lih. Tafsir Al Mawardi (2137 l).



hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Aku-lah yang Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bahwa sesungguhnya azab-Ku

adalah azab yang sangat pedih."rn Qunwihadalatr puhrs-asa- Sedangkan

raj a' adalahketidak-pedulian. Adapun sebaik-baik perkara adalah png
p€rtenshmn),a.

F'irmenAIIeh:

(,1,:u GL t;vt #b irIL; il 6u e,;)* * -&5

dti' @ * * n;# Q1y.';{'r,i6 6/o*;e
'c,ri* 1 iltt {4 olt V r},i)

nDan leabarkanlah kepoda mereka rentang tamu-tamu lbrahim.

Ketilu mereha masuk he tempatnyar lalu mereka mengucapkan:

'S alam.' B erkata lbrahim :'Sesungguhnya kami metasa takut

kqrudamu.' Mereka berkata:'langanhh kamu nterasa takut,

sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan

(kelahiran seorang) anak lafi-lalci (yang akan menjodi) orang yarrg

alim.' Berksta lbrahim: 'Apahah kamu memberi kabar gembira

kepadaku padahal usiaka telah lanjul, maka dengan cara

bagaimanakah (terlaksananya) berita gembira yang kamu kabarkan
ini?'.' (Qs. Al Hijr [15] : 51-54)

Firman Allah SWT: 'piJ*;. e'&S "Dan kabarkanlah

kcpada mereka tentang tamu-tamu lbrahim." Para tamu Ibrahim adalah

para malaikat png me,nrboinya berita gembira dengan munculnya seoftrng

tel.;idn.AsbabAn-Muul,karyaAlWahidi, hal.2O8,Jami'Al Bayan,karyaAth-Thabari
(14126) dnAd-Durr Al Mantsur (41102).

Tafsir At Qurthubi



anak dan tentang kebinasaan kaum Luth. Telah disebutkan te,ntang mereka

itu. tet IbmhimAs dijuluki dengan aph dua orang tamu Di rumahrryra tffdryat
empat buah pintu agar tidak tertinggal dari setiap orang.re2

Tamudinamakmdhayi/karemdraidhafah@ersandar)dansinggah

di tempat Anda Telatr berlalu perrbatrasan tentang tata<ara tamu dalam suratr

Huud dengan cukup Alhamdulihah. ,jblr*S\S"Ketilca merelca masuk

ke tempatnya," adalah l*tabar dalam bentuk jamak karena kata 'tamu' adalatl

isim yang boleh untuk menunjukkan sesuatu yang turggal atau jamak atau

mutsanna atau mudzakkar atau muannats seperti mashdar.re3 iivil tiv
artiryra: ataucondong. Sederrikianitupulasebuahhadits,

,1\.i.U.'r;31W'b
*Ketilca matahari condong untuk r")"oo*."rno

Sedangkan f i?"t artinya adalah saham. Sedangkan idhafah di sini
adatatr idhafrh menurut nahwu.

5L\SBI "Lalu mereka mengucapkan: 'Salan,' Maksudnya,
Mereka me,lrgucapkan salam.

ab; '* 4!15 "Berkata lbrahim: 'sesungguhnya kami
meras a talafi kep adamu'," Md<sudn),a, sangat terkejut dengan penuh rasa

takut. Dia me,ngucapkan kata-kata ini ketika dia telatr me,ndekatkan daging

anak sapi dan meneka melihatrya tidak memakannya- Lri sama dengan yang

ada di dalam surah Huud- Dikatakaq 'Mengingkad salam dan bukan di negeri

mereka benfuk sebuah salam. "

rer Lih. Tafsir ayat 69 surah Huud.
tn Lih- Al Bahr Al Muhith (51458).
te3 Lih. Lisan Al 'Arab,entri: srione halaJnan :2626.
re4 HR. Muslim pada pembahasan tentang Shalat Musafir, bab: Waktu-Waktu yang

Dilarang Melakukan Shalat ( 1/569), Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majab, An-Nasa'i
pada pembahasan tentang Waktr,r-waktu shala! Ad-Darimi pada pembasan tentang
Shalat d"n Ahmad dalam Al Musnad (41 | 52).

tes Dhaf As-Sahmu : melenceng dari tuj,an stau sasaran panah.

tn) Surah Al Hijr



,y:i $ $6 
* *terela b erkat a :' Jan ganlah kamu mercts a t ahtt l'

Maksudnp, paramalaikatberkatq "jangantakut :' -& & if# ('l

"sesungguhnya kani memberi kabar gembira kepadamu dengan

(lrelahiran seorang) anaklaki-laki (yang akan menjadi) orangyang alim."

Maksudrryra lembut. Dernikian dikatakan oleh Mqat. Sedangkan Jumhrn

Mat4 "Alim itu adalah Ishak"re6

'r;+Tt ,# of t"6i'$ "Apakah kamu memberi kabar
gembira kepadahr padahal usiaku telah lanjut." gl mashdariah,

Maksudrrya, aku dan isfriku telatr masuk usia lanjut. Hal ini telah dijeln.kan

dalam snralr Huud dan Ibrahiim. Da mengataka4 tttj# f *llaka dengan

cara bagaimanakah (terlaks anarrya) berita gembira y ang kamu kabarkan

ini? ." Im qdal^hpertarryam untuk meqatakan takiub. nikatat<al'?ertarryaan

pngsesunggulurya."

Al Hasan membacany4 ',y:j"'dengan dhammahpada huruf ra'.

SedangkanAt y'f masy mernbacanla, rl:if$.t" aqrg{rtanpa alif. Sedanglen

Nafi' dan Syaibatr memb acarr:t,4- g\:Hte dengan kasrah pada huruf zzn

dengan tanpa tasydid" seperti halnya, ;+g.A dan telah berlalu alasannya.

Ibnu Katsir dan Ibnu Muhaistrin memb aca: b'1p2m de,ngan kasrah

pada hunrf nun bettasydid,asalnya: r{;;rJ nun diidghamkan kepada mn.

Sedangkan mereka yan g lain membac a: oi$ dengm nun mans hub dan

tanpaadaqraidhafah.

Is Dua pendapat di atas disebutkan olehAl Mawardalam Tafsir Q1372).
te Lfi- Al Qira'ah dalern Al Muhanu Al Wajiz (882$ dzn Al Bahr Al Muhith (51458).
tx lbid-
te lbid.
N lbid.
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FirmanAllah:

@ 1'**lt G # Si &;JV a'5v;.1;u

" Mereka m enj awab :' Kami menyampaikan kabar gembira

kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orarrg-

orang yang berputus asa'." (Qs. At Hijr [15]: 55)

FirmanAtlatr SWT: fl ll,;P.ij6 "Mereka menjawab: 'Kami

menyampailcan kabar gembira kepadamu dengan benar '." Maksudnya,

de,ngan apa-apa lang tidakbertentangan di dalamnya danbatrwa anak adalatr

sesuatu png harus terj adi.

ljr+;fi ; i5 i7 *Maka 
ianganlah kamu termasuk orang-

orang yang berputtts asa." Malsudnyq termasuk orang-orang lang pufus-

asa dari melahirkan anak Dia telatr prtrus-asa dari memiliki anak karena usiaryra

yang sudah sangat lanjut. Qira'atr orang-orang pada umumnya adalatr

,#gt a4 denganalif.

SedangkanAtA masydan Yahyabin Tsabit menrbacanla,'St a*'
tarpaalif

Diriwaptkan dari Abu Amnr, tfiususberbicara tentang'daAt yary
bisadari batrasaorang ),angmenuturkan, W- Y sebagaimana:')iti- )g
dengan fatlrah atau kasratr p adahrnrf nun-nya dri kata: tii frrs -*ryrt-
dua macarn bahasa lang menj adikan ayat di atas boleh dibaca dengan kedua-

duanya.2o2

Dikisahkan pula dibaca'hk'* dengan dhammah dan datam hal ini

2or Cara baca ini disebutkan oleh IbnuAthiyah dalam tafsirnya (81327) danAbu Hayyan
dalam Al B ahr Al Mu hith (5 / 4 59).

2@ Ibnu Katsir, Nafi', Ashim, Hamzah dan Ibnu Amir membaca : 't^t LOi dengan
f3thah pada hunrf nun dalamsemua terpat dalamAl Qur'an. SedangkanAbuAmru dan
Al Kisa'i membacanya dengan kasrah.

203 Dua qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam referensi di atas dan dia

l

1.,



tidak ada:'Jrt4 Jr&.Siapa yang menjadikan huruf nun wfi*l<atakerja masa

lalu danmasamendatarg rtiqradiamenggabunglon anhraduabahasa Ivlaka

di masa lalu dia mengiluti bahasa orang yang mengatakan, *''A'AS,

sedangkan di masamendatangryamengikuti bahasaorang )ang mengfuakm:

'Jrt1'hiini telah disebu&m olehAl lvlahdawi."

tr'imanAlah:

3JJ.I"JJ
/ kt fr $l-,ri'r2,7,-Jnt ,,r'Li33- ,,r; ,Stiltt4;#3,y Lrzi,y':,su

ulbrahim berkata: 'Tidak ada orung yang berputus asa dari rahmal

Tuhan-nya, kecuali orangorang yang sesat'.' (Qs. Al lliir [15]: 5Q

Dengan kata lain mereka ymg mendustakan dan menj auh dari j alan

kebenaran. Maksudnp, Diamenjaubkan dari memliki anak karena faktor

usianya png sudah tu4 bukan karena dia putus-asa dari ratrmatAllah SWT.

mcryeringatkanAlAsyhab dengan Eng3takan, "Itu adalah qira'ah NHasan danAl
A masy. Dan ihr adalah bahasa Tamim."

E



{t e 3*;;l i':r:i ('l s"} ;1t;'Ir1€, 3"i
@OEirtAuil

"Berkata (pula) fbrahim: 'Apalcah urusanmu yang penting (selain

itu), haipara utusan?.' Mereka menjawab: 'Kami sesungguhnya

diutus kepada kaum yang berdosa, kecuali Luth beserta pengikut-

pengikatnya Sesungguhnya kami akan menyelamatlean mereka

semaanya, kecuali istrinyu Kami telah menentukan, bahwa

sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang turtinggal
(bersama-sama dengan orang katir lainnya)'."

(Qs. At llijr [15] : s7-60)

Dalam ayat ini dibalms dua masalah:

Peftana:Ketika Ibrahim mengetatrui bahwamereka itu para malaikat,

karena mereka menlampaikan perkara lang luar biasa, yaitu kabar gembira

tentang akan datang seorang anak, maka dia berkata, "Apalah urusanmu

yang penting (selain itu), hai para utusan? l' 'r-h|; adalatr sesuafu yang

sangat penting.2s Maksudnya, apa urusanmu atau kepentinganmu dan apa

pula png menj adikan Anda datang kntari.

Gi ri Ufqi ! i1u "Kami sesungguhnya diutus tcepada

lannn yang berdosa." Maksudqr4 orang-ofiulg musyrik yang sesat. Dalam

ungftapan ini ada sesuatu lang dise,nrbunyikan. Artinya kami diutus kepada

kaum lang berdosa r.urtuk membinasakan mereka.

fimanAllah:

4 UtWl(,1iJu @'oj*A q'# a Jv

'-E'rls i5i;i

2s Di dalam I l-Lisan, entri: L Lr . Artinya perkara yang kecil maup-un yang besar.

Dikatakan, "Dia adalah sebab suatu perkara." Dikatakan, "i,r 'tL.* r-j" (apa
trnrsannnr?).Engkaukatakan,"Tniurusanbesar,iniunrsankecil."';^Aiadalahunrsan
dankeadaan. Yang demikianitu sebagaimana psglspanmereka: LjJr i; a*gao
kata lain : Unrsan yang besar dan keadaannya.

[.*'l l[ suran Al Hijr I



*J'r:l;-'/l1 "K"*oti Luth beserta pengihtt-pengihttnya." Para

pe,ngila$ dan para pemeluk agamanya.

3-rrr;l it*5 ll"sourgguhnya kami alcan menyelamatkan

mercla s entuanya." Hamzfudan Al Kisa' i membacanya : S'jlr:Li* dengan

meniadakan tasydid dari kata-kata: ;;rif .

Sedangkan yang lainnya me,rnbaca dengan tasydid dari kata ,rij.
Pendapat ini diikuti olehAbu IJbaid danAbu Hatim . Toiiah dN Inj a atllnya

adalahpeqrelamatan

lf!r$1 " Keanali istriny a." Dik*ualikan dari keluarga Luth, yaitu

istriqra png me,r:upakan wanita kafir sehinggamereka bergabung dengan

oftrng-omng dosa dalam kebinasaan Telah berlalupenjelasan tentang kisah

kaum Luth di dalmr suratrAllf raaf06 dan surah Huud2oT dengan penjelasm

pngsudahcuhp.

<)-*rli A 4i ViSS "Karni telah menentukan, bahwa

sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal (bersama-

s ama dmgan orang lafir lainnya)." lvlak svdnya,Kami telah putuskan dan

Kami tetapkan bahwa istri hth itu temasuk orang-orang )zng tetap''nggal

dalam adzab . Al Ghabir artinya png tetap.

Abu Bakar dan Al Mufirdhdhal membacan),a: ryil "Kami telah

menentukan.'tzot di sini dengan tanpa tasydid dan demikianjuga di dalam

surahAn-Nml Sedmglm mreka 1mg laimlammbacaryra dengm taqdid-

SdangkanAt Harawiymerrbacanla 3i Mfi sarna artinp-

Kedua: Tidak adaperbedaan pendapat di antarapakarbahasa dan

lain-lainnya bahwa pengecualian dri penafi at adalah itsbat (penetryan) dm

dari itsbat (penetryan) adalah p€xmfi m. Jika sesormg berkata,'Dia me,miliki

M Lk Al Qira'ah dalamAl Mulwrrar Al Wajiz (81329) den ll fiaft7 ll Muhith (51460).
206 Lih. Tafsir ayat 80 strahAlA raaf.
20 Lih. Tafsir ayat 77 hingga 83 surah Huud.
26 Bacaan (g ira'ah\ yang disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam Tafsinrya (8/33 1) dan

olehAbu Halyan dalern Al B ahr $ I afi).
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piutang atas dirilar sepuluh dirhaq kecuali empat, kecuali satu dfuham." Maka

)ang ditetapkan adalah tujuh, lerena 'satu dirham' dikecualikan dari errpa!

lang demikian adalatr 'yang ditetqkan', karcna dia dikecualikan dari sesuatu

'png dinafikan'. Sedangkan empat dinafikan karena dia dikecualikan dari
yang waj ib adanya pitu squluh. Maka ke,nrbalilatr yang satu dirham kepada

),rang enam sehingga menjadi tujuh. Demikian jugajika seseorang berkata,

"Atas diriku lima dirham kecuali dua pertiganya-', maka dia memiliki empat

dfuhamdansepertiga

Demikianjugajikadiamengatakm,'Fulan memilikipiutang atas diriku
sepuluhkecuali se,lnbilankecuali delapankecualitujuh-"Pengecualiankedua

kerrbali ke,pada rya lang sebelumnya. Yang ketiga kepadapng keduamaka
jadinya dia memiliki piutang dua dirharn atas diriku. Karena sepuluh adatah

yang ditetapkan, delapan adalah yang ditetapkan maka jumlahnya adalah

delapan belas. Serrbilan adalah png dinafikan sehingga menjadi enam belas

dikurangkan dari delapan belas sehingga tinggal dua dfuharn. Inilah besaran

lang wajib denganp-enetapan saja. Maka firmanAllah SWT png artinya"

@ 3r";l i':ai Gt YJ JE'll@ 3"i# it-Uiit
#GT $1 "Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa,

lreanli Luth beserta pengilatt-pengihttnya. Sesungguhnya kami akan

menyelamatkan mereka semuanya. Keanali istrinya."

Keluarga Ltrth dikecualikur dari kaurn 1ang berdosa- IaluAllah SWT
berfirmar png artin1a,,'i)i * 1 

" Keanli istrilqn." Allahmengecualikau5ra

dari keluarga Luth. Maka dia kembali pada takwil kaum yang berdosa

sebagaimana yang telatr kami jelaskan. Demikian juga hukum dalam
perceraian. Jika seseorang berkata kepada isfrinya, "Engkau tercerai" tiga
kali kecuali du4 kecuali satu, maka dia menjadi tercerai dengan dua kare,na

yang satu kembali kepada yang masih ada dari yang dikecualikan dariny4
yaitu: tiga- Demikian pula semua perkara yang dernikian maka dorrikian itulah

Andamemalraminya.2@

2@ Untuk mengetahui sikap para ulama secara rinci terhadap masalah pengecualian
ganda, rujuk kitab kami: Itfuafu Al Anam bi TaWrshish Al 'Am, 536.

-

f s",=hdl Hrlt



FtrmanAllah:

rigg b'?!,1f&tJ6@ t'rbfr hiat;;t; t76

(,y qrt, &iS @ Stix- *1 j( q ai4 -J5.

$sV;tf €vfiA &q\r66 5,iry;J
@'ot;'i d i ;is r-i ;* L41i

uMaka talcala para utasan itu datang kepada kaum Luth, beserta

pengikut pengikutnya, ia berkata: 'Sesungguhnya kamu adalah

orang4rtang yang tidak dikenal.' Para utusan meniawab:

'sebenarnya kami ini datang kepadamu dengan membawa azah

yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu

membawa kebenaran dan sesungguhnya kami baul-betul orang-

orang benan Makapergilah kamu di akhir malam dengan

membawa keluargamu, dan ikatlah mereka dari belakang dan

janganlah seorangpun di antara kamu menoleh kebelakang dan

teruskanlah perjalanan ke tempat yang di perintahkan kepadamu'."

(Qs. Al llijr [15]: 61-6s)

Firman Auah swr, 1i'&J6 6l Ai;'A Srl Jr;;E- *i
@bt?i 

*Maka tatkala para utusan itu datang kepada kaum Luth,

beserta pengilatt-pengilafinya, ia berlcata: " Sesungguhnya kamu adalah

orang-orang yang tidak dikenal." Maksudny4 Aku tidak mengenal kalian

semua. Dikatakan, "Mereka adalah para pemuda yang terlihat tampan

sehingga dikhawatirkan akan menjadi fitnah bagi kaumnya. Inilah

keingkarannya. 3r;#- *ljtr tL.Ai4 75. lJE "Para utusan

menjawab: 'sebenarnya kami ini datang kcpadamu dengan membawa

azab yang selalu mereka dustakan' ." Maksudnya, meragukannya bahwa

mereka datang dengan memb aw a adzab.

[D



,{.\ AXr$3 "Dan kami datang kepadamu membawa kcbenaran.,,
Ivlaksudnp, dengan kejujuran Dikafakm, 'Dengan mernb awaadzab."

3ht;i (:,15 "Dan seswtgguhnya kami betut-betul orang-orang
benar." lvlal*stdnya,Berkenaan de,ngm kebinasaan mereka

F' A,* :"b\ i6 *uoto peryitah lwmu di akhir matam
dengan membawa keluargamu." Halini telatr dijelaskan di dalam surah
Huud.2lo

i;l gf6 "Dan ifutlah mercka dari belakang." Maksudnla,
berjalenlah di6slahntmerekaagrtidak ada satrryunlang t€rtinggal sdringa
tertimpa adzab . 3L1 ;*" L+ni $.5"Do{anganWr seorangnot di mtua
lramu menoleh keb elakang." Mereka dilarang menoleh agar mereka fokus
dalam berjalan dan semakinjauh dari kampung sebelum mereka didahului
olehwaktu shubuh.2lt Dikatakan, "Artinya: tidak ada yang tertinggar."

'ttti'i ?* VEiS "Dan teruskanlah perjalanan lce tempat yang
di perintahlan kepadamu." rbmtAbbas berkata, 'Maksudnya, s5naur."

Muqatil berkaa'lvlaksu&r.1a, sbafrd salatr satu krorpung di antra sejumlah
kmpung Iertb-" Telatr dijelaskan di muka

Dikatakan,'Dia harus berjalan menuju kampungAl Khalil,2r2 suatu
t€mpat )ang disebutAlYaqin DinmakmAlYaqinkarenaketikakeluarpara
utusaq Ibrahim mengiringi mereka Maka dia berkata ke,pada Jibril,'Dari
mana mereka mrmcul ?." Dia me,njawab,'Dari sini.,, Maka dia me,mbatasi

tempat tert€ntu Kerrudian jibril pergi. Ketika Luth tiba, dia duduk di dekat

2ro r ih. Tafsir ayat 81 surah Huud.
ztt fu-Nubas berkata pada pembahasan tenbngAt Ma'ani (4132)karyranya, .Mcreka

dilarang meiroleh kepada apa-apa yang ada di nrmah-nrmah agar hati mereka tidak
disibuugn rmtuk tetap berlari." Ibnu Athiyah (8/335) berkata, ,yaitu dari tindakan
meiroleh kare, ra diktawatirkan akan latrai danjiwarya meirjadi terpenganrh dengan orang
yang ditinggal." DikatakfiL "r1kan tetapi agar tidak gugur hati mereka dari makna-

Taknanya karena peristiwa yang tedadi atas karyrmg-kaupung ketika diangkat dan
dile,qarlan "

2tz Lih- Fath Al Qadir (3 I 192).
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Ibrahim dan akhimya keduanya me,nunggu-nunggu adzab itu. Ketika bumi

bergUncang maka Ibrahim berkata, "Alar pkin kepadaAllah." Maka tempat

itudinanrakanAlYaqin

FimanAllah:

le4Llx,'i s; 7t s rl ;:'fi iv'i i4-c*si
ii,i* r,{ y Lyau @bti,niS-*fi ULi ;6't

r W -l'ti 
bJ6, @ ..t* *s Kt 1 66 @ oi.latt

@.rJr" B 4i;r5. r'iYi)6 @ 34';f
"Dan telah Kami wahyukan kepadanya (Luth) perkara itu, yaitu

bahwa mereka akan ditampas habis di waktu subuh. Dan

datanglah penduduk kota itu (ke rumah Luth) dengan gembira

(karena) kedatangan tamu-tamu itu. Luth berkata: 'Sesungguhnya

rnereka adalah tamuka; makaianganlah kamu memberi malu

(kepadaku), dan bertalewalah kepada Allah dan ianganlah kamu

menbuat aku terhina.' Mereka berkata: 'Dan bukankah kami telah

melarangmu dari (melindungi) manusia?.' Luth berkata: 'Inilah
puteri-puteriku (kawinlah dengan mereka), iika kamu hendak

berbuat (secara yang halal)'."

(Qs. Al llijr [15] : 667t\

Firman All an, 4[ft-,2i3 "Dan telah Kami wahyukan kepadanya

(Luth) ." Maksudnya, Kami telatr watryukan kepada Luth.

,rrr*'7tL* ,-'1576 -,1'rifiuj, 
"Perkara itu, vaitu

bahwa mereka akan ditumpas habis di waHu subuh". Padanannya:

@ 
*'r:ig'a-fr 

,A'rltl'Cl;is*uaka orang-orang yang zhalim itu
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dimusnahkan sampai ke akar-akarnya." (Qs. Al An'aam [6] : 45)

lrr* * Di w&u wkrt." Maksudnla, ketika t€ftit waktu Shubuh,

telatr dij elaskan di muka. fu:J'$i.+.r " D an dann gl ah p en duduk kota
itu (ke runah Luth)." Makstfuya,pendudr* kota tuth. 6iai4s.:i_ " D engot
gembira." Mereka berge,mbira de,ngan kedatangan para tamu itu karena

merreka sangat ingin berbuat keji dengro mereka

& ,'{y 'oF,6 "Luth bqkata: 'sesungguhnya mercka adatah
tamuht...." Maksudnya, para tamu )ang datang kepadaku. o;;it ti
" Maka j anganlah kamu memberi malu (kcpadalat). " Maksudnla, kalian
semna mempermahrkanku o.r* *i'fii \rifib "Dan bertakwalah kqada
Allah dan j anganlah kanru memhnt alu terhina." Boletr dikatakan berasal

dan b *t png artinya: kehinaan den kenistaan. Boleh juga aarikata'-S;yt
png artinyarasamalu. hi telah dijelaskan di dalam surah Huud.2r3

3iAfi C W 'l'rf Uti,,Metelca berlcata: ,Dan 
bukankah

kami telahmelarangmu dari(melindms, manusia? '. "Maksudnya, dari
me,nerima tamu l<arerra kami ing, melakukan kekqiian denganrrya Mereka
halsudmelakukan derrga. cang asing. Derrikian dadAl Irasm dm telah

dij elaskan dalm surah Al lf raaf 2tl

Dkaakanjrrga,'Bukmkah aku telah melarangmu be,lticara de,lrgan

kami berkeiraan dengan seseorang dari kalangan manusia jika kami
rffirk melalorkm kekejim dengronlra"

|*" # ol-Cv3. ,1y Jti *Luth berkata: 'Inilahputri-putriht
(kawinlah dengan mer*a), jika kamu hendak berbuat (secara yang
hala|' ." Maksudq,r4 nikahilah meneka dan janganlah kalian ce,lrde,lsng

kepda sesrutu ymg hrm huhmrya (meiryukai sesarnajenis). Tblah berlalu
penjelasamya di dalam srrah Huud2ts

2r3 LiL Tirfsir ayat 7E surah Huud.
2r' Lih Taftirayat 80 surah AlA"raaf.
2r5 LiL Tir&ir ayat 78 surah Hrnrd.
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FirmanAllah:

'o#;*.fi i7-lApi
" (Attah bertirman) :' D emi umurmu (Muhammad), sesungguhnya

mereka terombang-ambing di dalam kemabukan (kesesatan)' .D

(Qs.AlIlijr [15]: 72)

Dalam alat ini dibatras tiga masalah:

Pertama:Al Qadhi Abu Bakar bin Al fuabi2t6 mengatakan batrwa

para ahli tafsir secara keseluruhan berpendapa! Allatl SWT bersumpah di

sini dengan kehidupan Muhammad SAW sebagai bentuk penghormatan

terhadap beliau bahwa kaumnya dari kalangan Quraisy terombang-arnbing

dalam kemabukan ftesesatan) dan kebingrrngan sehingga mereka ragu-ragu"

Menurut saya (AI Qurthubi): Demikianjuga dikataten olehAl Qadhi

Ilasy balrwa para atrli tafsir sepakat dalam hal ini adalatr sump ah Allah' Aza

wa Jalla dengatrentang masa kehidupan Muhammad SAW. Asalnya dengan

dhammahpada hunrf ' ain daikata iil t akan tet4i dia difathahkan karena

banyaknya pemakaian Artinya: Delrri keberadaanmu hai Muhammad. Ada

)aqg mengatakans'De,rni kehidtryanmu." Ini adalatr panuliaan dan bakti lmg
palingtinggi.

Abu Al Jauza berkat4 "Allah tidak bersumpah dengan kehidupan

seseorang selainMuhammad SAWkarenabeliau adalahmaklrluk langpaling

muliadisisi-N1&'ztz

IbnuAlArabi?r8 berkata, "Aplakatr png akanmengMangiAllah SWT

2t 6 Lih. Ahlum Al Qur' an, karyatya (3/l I 3 0).
2t? sebuah atsar yarlg diriwayatkan oleh Ath-Thabari dali Abu Al Jauza dari Ibnu

Abbas (14130) dan diriwayatkan olehAs-Suyuthi dalarrAd-Durr Al Mantsur @llo3)
dari Ibnu Abbas dengan lafazhaya.Ia berkata, 'Allah tidak menciptakan, tidak
mengurryulkan dan tidak mernbebaskan seseorang yang paling mrtlia bagiAllah daripada

Muhammad SAW dan aku tidak mendengar bahwa Allah bersurrpah dengan kehidupan

seseorang selain beliau."
2t8 Llh. Ahlram Al Qur'an,karyanya (3/l 130).

Tafsir Al Qurthubi



bersumpah dengan kehidupan Luth padatral dia mendapatkan pe,muliaan
sebagaimmaFqgAtlahkehendaki. Setiap keutamraanpngAllaftr SwTberilen
kepada Luth maka diberikan keutamaan ),ang silma dua kali lipat untuk
Muhammad sAw. IGrena beliau adalatr maktrluk png paling mulia di sisi
Allah daripadarya ApakahAnda tidak melihat bahwaAllah swr menjuluki
Ibrahim'sang kekasih' dan Musa'png diqiak bicara', akan tetapiAllahjuga
membrikan hal itu kepadaMuhamnad. Jadi, jiloAllah bersumpatr dengan
kehidupan Luth maka kehidupan Muhammad jauh lebih mulia. Tidaklatr
perkataan keluar dari perkataan yang lain dalam hal yang tidak berlaku
pelryebutarmya dan tidak penting.

Menurut saya (At Qurthubi): Apa png dikatakanAlArabi adalah
bagus. Bahwa sumpahAllah dengan kehidupan Muhammad sAw adalah
perkataan png mengganjal dalam kisah Luth. Al eusyairiAbu NashrAbd
Ar-Rahim binAMAl Knim dalam tafsimyab€*at4 'tsisa dikatakan, hal itu
kernbali kepada kaum Lutlr. tvtatsu&)a mereka terombang-arnbing di dalam
kemabukanrya-" Dikatakan pula,'r(etika Luth merrberikan nasihat kepada
kaunnya danmengatakarq'Inilahputi-putikrq' makaparamalaikat bed@t4
'wahai Luth, 'Demi umurrnu, sesungguhnya mereka tetombang-ambing
di dalam lcemabulcan (kesesatan) '." Metreka juga tidak mengetahui apa
png menimpa merekapadapagi hariqra

Jika rtikatakan, ..Allah SwT telatr bersumpatr dengan buah ti4 buatl
zaitun dan dengan bukit Thursina Bagaimana dengan hal ini ?.', Jawabn5a,
'"fidak ada sesrdr la.gAflahbemrtrryah denganrl,amelainkmlag dernikim
iturdalahbutti lagmasrkdalanpeftitrmgm-N),a. Dmikim
jugaNabi kita sAW wajib lebih utama daripada semua png masuk dalam
perhitungm-Nya-"

]lijt d-'jat (denBa fathah atat dhantmah padafuo.tf 'ain) adalah
dua kata yang srma artinya. Han)ra saja tidak digunakan dalam srrmpatr
melainkan lang berfrttratr karena itu sering digunakan.2reAndamengatakan,

zte Lfr .. M a' ani Al Qar' an, karya Az-Zuyaj I / I 84 dan An-Nuhas 4R 4.
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"'rht .!7" artinya adalah "aku memohon kepada Allah sudi kiranya

memberimu umur." 3ii mubtada'nya marrtt' sedangkan khabarnya

dihilangkan. Artinya, Demi umurmu. Dari apa yang Allah bersumpatr

dengannya.20

Kedua: Para ulama tidak suka seseorang me,ngatakan "demi umurtu"

karena artinya adalah demi kehidupanku.

Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Orang dibenci jika mengatakan demi

umurku karena lang demikian itu sumpatr dengan kehidupan dirinya se,lrdiri.

Yang demikian itu perkataan onmg{rzltlg kurang akal." Demikian juga yang

dikatakan oleh Malilg'Ifuum pria dan kaurn wanita kurang akal bersumpah

dengan kehidupan dan hidtrpmu. Ini bukan perkataan ahli dzikir. Sekalipun

Allah SWT bersumpah dengannya dalarn kisatr ini, karena yang demikian itu

adalah penjelasan akan kerruliaan kedudukan lang sangat tinggi dan kare,na

posisi beliau. Maka yang demikian ini tidak bisa diberlakukan pada selain

beliau dan tidak bisa dipakai pada selain beliau." Ibnu Habib berkata "'Derni

umurmu' harus digeser ke dalam perkataan biasa kare,lra ayat ini." Qatadatt

b€d(ata, 'Ini adalatrbagian dari perkataan orang-omngArab." IbnuAlAlabi22r

berkata, "Demikian itulah yang aku katakan. Akan tetapi syari'at telatr

memastikanpexrggunaannya dan menge,nrbalikan sumpah kepada-N1a."

Menurut saya (Al Qurthubi): Sumpah dengan'demi urnurrlu' atau

'demi umurku'dan semacarnnya di dalam syair-syairArab dan di dalam

pe,mbicaraannya lang luas sangat banyak. An-Nabigluh berkata:

LrG\i &')tr:"zi t 1;1

Demi umurht dan tiada arti umurht berkenaan dengan mereka

Dia telah mengatakan sebuah kebatilan terhadap bani Qurai' bin

no Lth. I' rab Al Qur' an,karyaAn-Nuhas (2/387).
Dt Lih. Ahlam Al Qur' an,karyatya(3/1 I 3 I ).

a a i, c. -/.e.Wc-b6-taA
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Aufzzz

Ymglainlagi:

fl\i ':,?)t J:pg ,ptfr;*l v c,;t\iti;t
Demi umurrnu, sesungguhnya kematian tidak menyalahkan sang

pemuda

Smguh seperti santas tali panjang dan benglcok karena ulah
tangan22t

Ymglainlagi:

)W'rY'litit; Wgr'6;jrqli
Wahai Suhail yang menikahi Tsuralrya

Demi umurmu di tangan Allah, bagaimana lceduanya berjumpana

u Sebuah bait dari qashidahAn-Nabighah y6ng dia dendangkan ketika memuji dan
berbuat baik kepada An-Nu'man ;rang auralnya scbagai berikui :

4tJrtritli,6,dr:t# L!p{, AlU6 n6
Dan Hasan menaatkat{orang yang nieniauhildt, maka dataran tinggi

Kita daki uttu,f menunjukkan kcpadanu, ma*t baayak menoleh adalah tameng
pengaman

Yang'limalrsud dcaganAlAqari'adalahbanieurai'binAuf. Merekame, rliakanAn-
Nu'man- r ih Ad-Diwan datAl Munnl:hab (4R2). Bait ini dalil penguat bagi Ibnu
Athiyah(8/398).

,Trlr:9"*-9"jl9ri Mu'allaqah Tharfah bin Al Abd yang bagian awatnya :

1" y n lYt g F. (untuk KhaulahAdhlal Bibarqat Tsamhad). Ath-Thaur adzlahTdi.
wa Tsaruiyaah adalah apa yang digpakan rmtrk mernrjirya. Artinya: Dia berkata,
"Sesungguhnya. kematian menyalahkan seorang pemuda.', Dengan kata lain, agar
ummya panjang, sebagaimana seutas tali pada seekor binatang. salah satg ujlngnya
di fangan s6seorang, ssdangkan tali itu rnegjulur parxjang. Jadi, kapan saja dia mart dia
bisa me'oariknya, sarnbil mengatakan, 'Demikianlah seorang pernrda yang tergantung
dengan kematian dqn kernatian berkaitan dengannya .- Lih. syirh At uu'aitaqit,uaryi
IbnuAn'Nubas (1/84). Bait ini dalam Lban At 'Arab, enti: g . Ash-shihnan (atzzei1.
aPenguatnyadariumarbinAbuRabi'ah. Lrh"Ash-shihhah(21756),Al-Lisan,enti:
r-., .HaL 3l00. Bait ini dijadikan landasan olehAbu HaySran dzlamAl Bahr ela6\.
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6br,s;bf {t p ,.-! uei. o ..u,'.,
P P dte t).€2) Dl

Jika bani Qusyair ridha kepadalat

Demi Allah, sangat mengeiutkanlat keridhaannya22s

Sebagiaq pakarbatrasamengatakarl'Tni tidak boletu karena tidak bol€h

dikatakanbahwaAllatr memiliki umur. Akan tetapi Dia SWT Maha Utama"

Derrikian disebutkan oldrAz-Zahrawi.

Kaiga: Telatr berlalu pembatrasan tentang apa'apa yang boleh

digunakan untuk bersumpah dan 1lang tidak boleh untuk bersumpah dalam

surahAl Maa'idatr.26 Di sini kami sebutkan pendapatAhmad bin Hanbal

berkenaan dengan orang-orang )rang bersumpatr dengan Nabi SAW yang

waj ib melakukan kaffarat.

Ibnu Khuwaizirnandad berkata'Sirya lang membolehkan bersuryah

dengan selain Allah SWT dari hal yang berhak diagungkan, maka ia tidak

mengatakan batrwa itu sumpah yang berhubung an dengan kaffarat. Hanya

s{ a orang png seng{ a berdusta maka ia sangat tercel4 karena datam batinqra

ia me,nyepelekan apa png seharusnya diagrrnggkan. Mereka berkata: Firmm

Allah SW'T1ang artinya 'Demiumurezz' Maksudny4 Demi kehidupanmu

JikaAllah SWT bersumpah dengan kehidupanNabi-N1a, sestrngguhryra itu

hendak menjelaskan dengan garrblangkepadakita, bolehryakitaberswryah

dengan kehidtpan beliau."

25 Bait ini dariAl QahifAsh-Shuqaili, setelahnya:

aw A\\i *;st2 f3 4't'y "ist:
Pedang-pedang bani Qusyair tidak mulia

Tidak mengalahkan tombak dalam kilaunya

Lih" An-Nawadir halaman : 176. Bait ini dijadikan landasan oleh IbnuAthiyah (8/339)

danAbuHayyan (51462).

Lrh.Tafsir ayat 89 surahAl Maa'idah.

'seI



Sedangkan me,lrurut madzhab Malik makna firmanAllah SWT yang

artinya'demi unumru','derni buah tin dal buah zaifim','demi bukit Thur dan

Kitab yang ditulis', 'demi bintang ketikajatuh', demi matahari dan waktu
dhutran5ra', 'Aku benar-benar bersumpah dengan kota Ini (Makkatr), dan

kamu (Muharrrmad) bertempat di kota Makkah ini, dan demi bapak dan

anaknya', semua ini artiqra adalatr Pencipta tin dan zaitua dengan Rabb kitab
yang ditulis, dengan Rabb kota yang engkau tinggal di dalamnya, Pencipta

kehidupanmtl dan hak Muhammad. g r npatr terlaksana de,ngan atas nama-

Nya SWT dan bukan dengan nama makhluk.

IbnuKhuwaizimmdadbe*at4'Si4asaja ngmembolehkansuupah

de,ngan selain namaAllatr SWT maka dia memal$/ilkan sabda Nabi SAW,

'€9W, rjYs 12

' Janganlah kalian semua bersumpah dengan menggunkan bapak-

bapak kalian,' 227 adalah bahwa beliau melarang bersumpatr dengan atas

nama bapak-bapak mereka yang kafir. Apakah Anda tidak melihat ketika
mereka bersumpatr dengan atas nama bapak-bapak mereka sehingga beliau

SAtilbersabda"

#c;t AGu i-r$ €r.ti'u i:Fl *ut + ,Ft
'Menurat Allah gunung lebih mulia daripada bapak-bapatLfo,
yang meninggal dalam lccadaan jahiliah.'

Malik memaharni hadits ini kepada makna eksplisitnya. Ibnu
Khuuraizimaddb€dda ormg 1mg mmboldrkm hal itrjugaMalil bahra
imzn kanm muslim bedaku sejak zmrm Nabi sAW hingga zmm kita sekrang

ini bersumpah dengan Nabi SArrI/, hin gga penduduk Madinah sampai z:rrndn

kita sekarang ini jika salah seorang di antara mereka menjadi hakim suatu

perkara saudaranya maka ia berkate'Bersumpahlah kepadaku dengan hak

orang ),ang dimakamkan dalam kubur ini, dengan hak penghuni kubur ini",
pkni: Nabi SAW. Demikianjuga dengan lingt<ungan negeri haraq maqra'ir

27 Hadits slrarrri telah ditalfirij di rn'ka.
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(tempat ibadah) yang agung; rukun )amani, maqam Ibratrinr, mihrab dan apa-

apa yang dibaca di dalamnYa.

FirmanAllah:

.#srbls tlr,;i@#.*1;erifiLG
7., 'o)Ye-

"Maka mereka dibinasakan oleh suara ketas yang mengguntur

ketika matahari akan terbit Maka Kamiiadikan bahagian atas kota

itu terbalik ke bawah dan Kami huiani mereka dengan batu dari

tanahyang heras.n (Qs.AlHiir [15]: 73-74)

Firman Allah SWT: 'd*i$i'iAl6 *Maka mereka

dibinasalran oleh suara keras yang mengguntur ketilm matahari akan

terbit," adz nashbkarcnasebagai hal. Maksudnl,a waktu terbit matahari.zs

Dikatakan, "!-j.lJ r g;?( artinp, matahari bercahala dan g37 iil*totit."
Dikatakan pu14 "Kedua kata itu adalatr dua kata yang sama artinya.

Dikatakan: i ,Jjl, O?l artinya: Kaum itu masuk ke dalam waktu teftit

matalrari.'zn Sebagaimana kata: fjr4( dan 6J,( artinya:'Mereka masuk

waktu pagi' dan'mereka masuk waktu sore'. krilah yang dimaksud dalam

alatini.

Dikatakan pula, "Yang dimaksud adalah terbitrya fajar." Dikatakan

pul4 ..Adzab yang pertama-tama adalatr di waktu Shubuh dan memanjang

hingga terbit matahari. K$inasaan )Eng sempurna adalatr ketika itu." Wallahu

a'lam. Ash-shaihah adalah adzab. Adapun sijjil telah berlalu

perrbahasannlta

228 Lih. I' rab Al Qur' az, karyaAn-Nuhas (3 1387).

u Lih" As h-S hihhah (4 I I 501').

ti4c"w
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FirmanAllah:

@od'rt*$qtAltl
uSesungguhnya poda yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda (kekuasaan AAaQ bagi orong<rong yang
memperhatihan tanda-tanda.' (Qs. Al llijr [15]: 75)

Dalam ayat ini dibatras duaperkara:

Pertanaz Frman Allah SWT, #.fi. *Bagt orang-orang yang
memperhatikan tanda-nnda." At-Tirmidzi ymg bij ak dal amlrlrtab Nmtadir
Al Usfulmaiwaydkmdai haditsAbu Sa'idAl Khudri dari Rasulullah SAW,

beliau bers atdr4 tblF.ll. " B agi orang-orang yang melihat tanda-tanda."
hi adalah pendapat Mujatrid-e Abu IsaAt-Tirmidzi meriwalatkan dari Abu
Sa'idAl Khudri, ia berkata"'Rasulullah SAwb€rsabd4

ty *Ft Ltj rA
';;';^.Pw

*Tahttlah kalian semua kepada firasat seorang mulonin karena

dia melihat dengan cahrya Allah 4cmudian beliau membaca ayat :
Sesungguhnya pada yang demiffian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang
memperhatikan tanda-1snsls.tt2i t

Dia berkata 'Ini adalatl hadits gharib." Sedangkan Muqatil dan Ibnu
Taidberkctt4"#';;fi adalahbagionmg-omngyangberpikir."

Adh-Dhahhak berkata, 'Bagi orang-orang yang melihat.'%2 Seorang

ao Lih. Jami'Al Bryan (l4l3l), Ma'ani,karyaAn-Nuhas (43s),Tafsir Ibnu Katsir (4/
461), Ad-Durr Al Mantsur (4 / lO3').

23t HRAt-Timridzipadap€rnbahasantentangTirftir(5/298 nomor:3128). dianrengatalon
tentangn)ra, 'Ini hadits gianD dan disebutkan olehAth-Thabaxi dabmJami'Al Bayan
(14132) danAs-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (4/l 03).

a2 Sebuaharraryarrgadadala:nAth-Thabari(l4l3l),Ma'anr, karyraAn-Nuhas (4135),
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penyairmengatakana3,

to zz. .. . t I tt

frt #r J\t:rX. vt6J''-t,u;I-'tf
Dan setiap lwbilah muncal di Ukazh

Merelrn mengutus kepada pemuknnya orang yang mengamatinya

Qatadah mengatakarL "Orang yang mengarnbil pelajaran.'zil

Zuhairberkata

*'-j'16',f,:*:
t7 o.. c I ,, c1. g ...
-[*: ,t]-ax.c* o*.s

Di dalamnya tempat main dan pemandangan bagi kawan

Sangat bagus bagi mata pemandang yang jeli mengamati23s

Abu Ubaidah berkata, "Bagr orang yang mengamati.'r236 Makra

demikian masih sangat berdekatan.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Tsabit dari Anas bin Malilq ia

berkata,'S.asulullatr SAW bersabda

llur;tit o';yrt:'V ,Vi? *,Lt
"sungguh Allah memiliki hamba-hamba yang bisa mengetahui

orang dengan pengamatan."231

Para ulama berkat4 "Tawassum adalah wazan Tafa'ul dari kata

wasm, )aitu tanda-tanda yang dij adikan penunjuk kepada apa yang merf adi

konselorensi yang lainn1a."

Ibnu Katsir (4 l36t), Ad-Dun Al Man*ur (41 103) dzn Al Muharrar Al Wajiz (8Ba\.
a3 Dia adalahThariqbinTamimAlAnbari. Lih- Al Kitab(21215) dansebuahbait dalam

Al Bahr Al Muhith(51463).
tsa Sebuah atrar dalamAth-Thabari (1413 1) dan IbnuAthiyah(8Ba\.
a5 Dalilpendnkungdisebutkan olehAlMawardidalamTafsir (21374) danAsy-Syaukani

dalamFath Al Qadir (31196).
ts6 Lrh. Maj az Al Qur' an,karyatya ( I /35 5).
17 Disebutkan olehAs-Suyuthi dalarnAd-Durr Al Mantsur (41103\.
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Dikatakan: Pt *!.'elLV (aku melihat di dalamnya tanda-tanda

ksbaiken), jikaAnda melihat tanda-tmda itu di dalamrrya. Yang demikian itu

',ngkapmAbdullah bin Rawahah kepada Nabi SAW,

t;f iitr'*'e,:;;l
Ahr mengamati kcbaikan di dalam dirimuyang aht kcnhui

Dan Allah mengetahui bahwa aht berpenglihatan yang tajam2il

Yoglain

,)L d.W',rl:.,(;';:.;

Ahr mengamatinya ketika aht melihat wibmta

Padanya dan aht katakan orang dai keluarya Hasyim.tse

Seseorang mengamatijika iamenjadikan diriqramemiliki tanda-talrda

Ymg dengilm),a ia bisa mengetatrui .'y:lt il1r jif<a saeorang mencari nryut
wasami2{ dan berdendang:

9 ztl -: . .

fifv,y:r)t* ir;; gtlt ,,l$tt';,4'. .

Jadilah seperti kenibnatan yang abadi di pagi hari

Di atas visi dari seorangyang beperyian dengan kewaspadaan2at

Tsa'lab berkata" *Al Waasim adalah orang yang melihat kepada diri
Anda dari ujung kepala hingga ujung kaki." AsaI arti tawas swnadalah dim

at Demikian diriwayatkan oleh lbnuAlArabi dalam Ahlcam Al Qur'an (3/1131), Al
Mawardi dalamTafsit (21374),Ath-Thabari l4l31, IbnuAthiyah (8Ba\: Sungguh afu
meagamati kebaikan bertambah padamr.

ae Penguatrya dalam Tafsir lbnuAthiyah (81342) dan llsus Al Balaghah,k^rya Az-
Zamaklsyari daaAl Bahr Al Muhith (51456).
NLih- Lisan Al 'Arab,entri: p-1 ha|.4838.
2ar Penguatnya muncul dengan tidak dalam kondis i manshub dalan Al-Lisan (pa 21

dar A s h- Shihhah (5 / 205 l).

i,-6 J&*,,

t'Il )t niTt'J:,

r
i
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danbertaferkkur. Diarnbil dari Al Warn ywryartirrya me,lnberikan bekas dengm

besi pada kulit onta dan lain-lainqa- Hal itu dilakukan dengan kepribadian

yang bagus, pikiran yang konsentasi dan pikiran yang ceratr. Orang lain

mernberikan tarnbahan: Hati dikosongkan dari isi png memenuhi dunia dan

mensucikannya dari berbagai kotoran kemaksiatan dan kekeruhan alfilak

sertasarnpahdtmia

Nahq6l meriwayatkan dari IbnuAbbas bahwa ef'fiadalall'tsagi
orang yang suka berbuat baik dan kebajikan."z42 Orang-orang shufi

meryrebutryrakaramatt

Dkataka&'Dia adalah berrdalil deirgrur beftagai tanda Di artara tmda-

tanda adalah yang terlihat j elas bagi setiap orang sej ak pandanganqta yang

pertana Di antararya lagi yang terserrbunyi sehinggatidak t€rlihatbagi seti4

orang dan tidak diketatrui ketika melihat untuk png pertama kali."

Al Hasan berkata " Al Mutmyas simtm adalahmereka lang mengamati

berbagai perkara sehingga mereka mengetahui bahwa pihak yang

merrbinasakan kaum lfih mampu merrbinasakan omng{rang kafir." Semua

ini sebagiandari dalildalil ngjelas dannpta

sedemikian itu pulapendryat lbnuAbbas, iaberkata "Tak seorangm

lang bertanyakepadaku tentang sesuatu melainkan aku mengetahui apakah

dia seorang fbkih atau bukan."

Diriwayatkan dari Asy-syaf i dan Muhammad bin Al Hasan bahwa

keduanla berada di beranda Ka'bah sedanglon satu orang di atas pintu masjid"

Salah satu dari keduanyaberkata, "Aku melihatnya seorang tukang ka5nr."

Sedangtcan yang lain berkata "Akan tetapi dia seorang hrkang besi." Maka

dia segera menuju kepada oftLllg itu dan bertanya kepadanya sehingga ia

berkata "Aku dahulu seorang tukang kayu dan sekarang aku tukang besi."

242 Sebuah atsar dailbnuAbbas dzlamAl Bahr Al Muhith (51463).
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Diriwayatkan dari Jundtrb binAMullahAl Bajali bahwa dirin1a daag
kepada seseoxang yang sedang rnembacaAl Qur'an lalu iaberhenti dan

berloh,'tsarangsiapamryerdengukmrnakaAllah akatmemperde4grukan

kepadaqra dan barangsiapa yang riya makaAllatr riya de,ngannya." Maka

kami katakan kepadanya, "Sepertinya e,ngkau mengetahui orang ini." Dia

meirjawab, 'Dia menrbacakanAl Qur'an kepadamu dan besok akan keluar

seb4gai seorang harun. Dia menj adi kqala laruriyaft , dan namaqa adalatl

Mardas."

Diriwalatkan dniAl [IasanAl Basbri bahwadatang kepadaqraAmru

bin Ubaid lalu berkata 'Ini penghulu para pe,nruda Bashrah jika tidak

melakukmbid'ah"lv[akadiamernilikikmryum yurgdimiliki

sehingga dipindahkan oleh saudara-saudaranla-" Dia berkatakepadaAyyub,

'Ini pe,nghulu para perruda dari warga Bashrah dan tidak dikecualikan-"

Diriwayatkan aariAsy-$ra'bi bahwa dia berkata kepadaDaudAlAzdi

ketika dia sedang berdebat dengannla, 'Engkau tidak akan mati hingga hal

itu ada di kepalamu" Demikianlah akhirrya ymg terj adi.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Al Khaththab RA diktrf ungi kaum

I\dadhij png di antaraqra adaAlAE/E, umar lalu mengurgkatpandangmqra

sehingga mengarah kepadanya seralxa berkata, "Siapa dia ini?." Mereka

menjawab,'Dia adalah Malik binAl Harits." Umarbertanp,'I(e,napa dia

dipermgi olehAllah? sesrmgguhya aku melihat bahwa lrarenarya pada suatu

hai kaum muslimin akan me,ngalami masa kekeringar Dariqra akan muncul

fitnahsede,mikimrq)a"

Diriwalafkan dari UtmanbinAftnRAbahwaAnas binMalik datang

kepad4a- Dia telah berlalu di sebuah pasar sehingga melihat seorang wanita

KetikaUtsman melihatAnas berkata, "Salah seorang dari kalian datang

kepadaku dan di matanya ada bekas zina ! ." SehinggaAnas beftat4 "Apakah

itu wahyu setelah Rasulullah SAW?." Diaberkata, "Bukan, akan tetapi

keterangan, firasat dan kebenaran."Yang demikian ini banyak terjadi di

kalangan para sahabat dan tabi'in



Keduaz AbuBakarbinAlArabF43 berkat4 "Jikamemang benar bahwa

'pe,ngamatan' dan 'firasat' bagian dari apa-apa yang diketahui maknanya,

namun hal itu tidak berkaitan dengan hukum dan tidak pula pengamat atau

orang yang memiliki firasat dianggap sumber dalil."

Seorang hakim agungAsy-SyamiAl Matiki di Baghdad ketika aku

tinggal di Syam menetapkan hukum dengan dasar firasat, karena

memberlakukan cara Iyas bin Muawiyatr ketika ia menjadi hakim. Sfikh
kita kebanggaan Islam,Abu BakarAsy-Slasyi telah menyusun satujilid buku

lang berisi penolakan tertrad4nya Dia menulisrya sendiri lalu me,lnboikaqa

kepadaku. Lri benar. Penetapan hukum diketahui secara syar'i dengan cara

mengetatrui png mutlak dan firasat bukanbagian untuk itu.

FirmanAllah:

'i:rt ob @'w:#t$ U;s AU@. # M 4b

@ # $H 4Y -ra u-.':'t6 6 lbl6 r"r<rt q*i
'y'

"Dan sesungguhnya kota itu henar-benar terletak di ialan yang

masih tetap (dilalui manusia). Sesungguhnya pada yang demikian

itu benar-benar terdagtat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi

orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya adalah penduduk

Aikah itu benar-benar kaam yang zhalim. Maka Kami

membinasakan mereka Dan sesungguhnya kedua kota itu benar-

benar terletak diialan amurn yang terang.')

(Qs. Al llijr [15] : 7 G79)

2a3 Lrh. Ahkam Al Qur'an,karyanya (3/l131).
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Firman Allah SWT: (5 u Oan s estngtrtnya," yahti: peftampungan

kaum Luth. f4 W "inl"tok di jalan yang masih tetap (dilalui
manusia)." Maksudnp, di jalurjalan bagi kaummu menuju ke Spm, wahai

Muhmada
'er'il '^iS al.':i ,i 't;t) "sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda (lcehtasaan Allah) bagi orang-orang
yng beriman " lvlaksudn5na, pelE'ran bagi orang{rang png membenarkan"

'c;al,tJ rt\rt #bi A( o!: "Dan sesungguhnya adalah pen&tduk
Aikah itu benar4enar kaum yang zhalim." Yang dimaksud adalatr kaum
Syu'aib. Meneka adalah para pemilik pepohonan, kebun-kebun dan buatr-

buabm"

SedmgkanAlAileh adalah'Ghaidhah' yaitu sekeloryok pepohonan

Bentukjamakryra adalahAl Aik2a5 Diriwayatkan bahwa pepohonan mereka

adalah pepohon an daum atau muq l.u6

An-Nabighatrb€rkat4

t<:.|'-;r:; e *. k
Munanl bangau Aikah di Qaad mata

Ketika dingin dan diberilcanpakannya dari imi&a?

zr pi dqlarn ffiipya (8/343) IbnuAthifhb€rkatL "IGta ganti data'n ragtapan u#!
bisa kclnbali kepada kota yang dibinasakaq maksudnya : Sungguh kota itr di sisi jala'i
yang sangatjelas bagi orang yang mencari pelajaran Ini adalah takwil Mujahid, eabdah
danlbnrrZaid. Jugabisa kembali kcpadabebatuan Yang meirguatkantakrril ini adalah
apa ),ang diriuayatkan bahwa Nabi SAW b€rsaMq

,;.titat f ';rt't;i si\i1,*sr ;J",iiag$a6;*.l1
"Sunguh, bebaann bahan silcsa masih tergantung di antara langit dan bumi sejak

duaibu nhunyang lalu diperuntuklan bagt parapelahr lcemaksiatan dariumatht."
2as Ljdn. Lisan Al 'Arab padaakar kata eJ-1i . Pendapat ini diikuti olehAn-Nuhas datarn

M a' ani-nya (4 I 30 dari Adh-Dhahhak.
zu li dqlam Al Bahr Al Muhith (51463) adal^hpohon daurn Dikatakan, '?ohon Muql."

Dikatakan pulq'?ohon Sidr."
a7 Bulcipenduhmg disebutkan olehAlMawardi dalamTafsir (2/375) danAbuHayyan

dalen(Al Bahr 51456).

*;y: 'iw 

";-,1$1.
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Dikatalcan, *Al Aikah adalah narna desa." Dikatakan juga,'T.Iama

negeri. " Abu Ubaid mengatakaq * Al Ail@h dar, Laikah adalah kota mereka

sebagaimana Bal&atr untuk nama Maltcatr. Dan telah berlalu berita tentang

Syr'aibdankaumn5/a-"

$ fCH l7{b "Dan sesungguhnya kedua lata itu benar-benar

terletak di jalan umum yang terang." Maksudny4 pada jalur jalan yang

sangat jelas bagi dirinya.u8 Malcsudnp, Kota kaum Luth dan lembah para

sahabat Al Aikah denganmelihat banyaknya orang ),ang berlalu melintasi

keduaqa.

FirmanAllah:

W'fi;Xubfokgs
sDan sesungguhnya pendadukqenduduk kota Al Hiir telah

mendustakan rasul-rasul" (Qs.Al Ilijr [15]: 80)

Al Hijr me,nriliki sejumlahmalma Di antararryraadalahhijrlG'bah Di
antaranya lagi negeri Haram. Allah SWT berfirman, @(rtJG?
"sernoga Allah menghindari balwya Ini dai saya. " (Qs. Al Furqaan [25]:
22). Maksudnya, haram dan diharamkan.

Al Hij r a{nyaakal. Allah SWT berfirmaru @ ?-,s $ 
* 

.. . ot"t orang-

orangyang berakal." (Qs.Al Fajr[89]: 5)

Al Hijr jugaberarti bagian png dibuka padabaju Al Hijr jugabertt
kuda betina. Al Hijr juga berarti perkampungan Tsamud.2ae [rila]r yang

dimaksud di sini. Demikian dikatakan olehAlAztrari.

248 An-Nuhas pada pembahasan tentang Ma'ani (4B}erkzta, "Sangat dikenal di
bidang bahasa jika dikatalon untuk jalan dengan istilah imam karena dia menjadi imam
d,n diikuti."

21e Lih. Lisan Al'Arab, enrti: ;.e.



Qatadatr mengatakan, "Hrjr cli antara Makkah dengan Tabuk. Hijr
adalatr sebuatr lembatr2so png di dalamqra Tsamud."

Ath-Thabari berpendapat,2sr Hijr adalah kawasan di antara Hijaz
dengan Syam. Sedangkan mereka adalatr kaum nabi Shalih.

',#]ili * 
Te I ah m en dus t alcan p ar a r as u 1," maksudnya nabi Shalih

saja. Akan tetapi siapa saja yang meirdustakan seorang nabi maka dia telatr

mendustakan para nabi secara keselunrtrarq karema mereka satu 4gama dalam

berbagai prinsipnya. Maka tidak boleh me,nrbeda-bedakan antara mereka-

Dikataka&'Me,reka mendustakan Shalih danparapengilartryra dan paranabi

sebelnmnya pula" Wallahu a'lam.

Al Bulrtari meriwayatkan dri Ibnu UmrbahwaRastrlullah SA'iW ketika

sampai dr Al Hijr padaperang Tabuk memerintahkan kepada mereka agar

tidak minm dari sumumya dar tidak merlganbil air daiq,ra }vlakapara sahabat

berkatu'Kani telatrmerrbud adonm danmengmbil aimya" Ivlaka Rasulullatt

SAW mernerintahkan kepada mereka agar menrmpahkan air itu dan

mernbuang adonan yang telah mereka buat.252

Dalam krtab Ash-Shahih dari Ibnu Umar bahwa sejumlah oftmg

bersana Rasulullah SAW singgah dr Al HijrbtmiTbarud itu ldaka merelca

mengarrbil air dari sumur-sumum)B dan mernbuat adonan di sana Maka

Rasulullah SAwmerrerintabkankepadamereka agarmenumpahkm airlmg
telah mereka anbil dan meinberikan adonm kepada onta meneka Kerrudim
beliau memerintahkan kepada modra agr mengmbil air dari smtn )rmg ia

gunalrm unfuk memirnmkm onta253

e Sebnah aesar dari Qatadah dalamAth-Thabari (14134) dan ddamMa'ani,karya A*
Nuhas(44D.
tt Lfr.Jani' Al BayanQaB$.
252 HR. Al Bqldgri pada pernbahasan tentang Para Nabi, bab: Firman Allah SWT,

u,+b'itirt',J JpQn4D.
253 HR Mulim pada pembahasan tentang Zuhu4 bab: Hadits, "Janganlah lralian

masuk ramah merelca yang menganiaya diri sendiri kccaali lralian dengan menangis."

@t228q.

Surah At Hijr



Juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata: Kami bersama

Rasulullah SAW berlalu dr Al Hijr.Maka Rasulullah SAwbersabda kepada

l@ni

t)r-'LSt;. f;k lf 'vf '#( frlb i-;$t 6u, rf,i, y

L"t;l; :&bl(,J+'#.Ll
"Janganlah kalian masuk rumah mereka yang menganiaya diri
sendiri kecuali lalian dengan menangis lcarena tahtt tertimpa

seperti apa-apa yang telah menimpa mereka." Kemudian beliau

menghantik tunggangarmya dan menanrbatr kecepatan.B

Menurut saya (Al Qurthubi): Penafi an ayat yang telah dijelaskan

olehpeletak syari'at dan telatr dijelaskan perkararrya yang berjumlah delryan

masalatr sebagaimana yang telah ditarik kesimpulanrryra oleh para ulama dan

para atrli fikih be6eda pendapat berkenaan dengan sebagian masalahryra

Pertama: Larangan masuk ke tempat-tempat itu. Demikian juga

seb4gian ulama memahamin),4 kepada makna larangan mastrk perrakaman

orang-orang kafir. Jika manusia masuk ke sebagian ternpattempat dan

pemakaman itu maka sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Nabi SAW

berupa penganrbilan pelajran, rasa takut dan bersegera meninggalkanrya-

Selain itu Rastrlullatr SAWjugatelah bersabdq

:frL r$p',.yg.Vrl rrtlu ,t

"Janganlah kalian masuk negeri Babil t*i"roitu tulobrot.''u

u kjara: Nabi SAW mernbentak rmtanya. HR Muslim di bagian yang lalrtr (412286)

danjuga Al Bukhari dengan perbedaan sedikit dalam lafazh pada pembahasan tentang

pararo;bi(21241).
255 IIR. Abu Daud pada penrbasan tentang Shalat di Teryat yang dibolebkan rmtuk

Shalat (1/130) dariAli RA,, ia berkata" "...akudilarang menunaikan shalat di bumi Babil
karena ituterlaknat."



Permasalahan : Rasulullah SAW memerintahkan agar me,rumpahlort

air ymg telatr merrdca anrbil dari sunrur Tlumud dan menrbuang adonan yurg

telah merreka buat rurtuk menrbuat roti kaena menggunakan air 1mg dimulrai.

Tidakbolehmenganrbil manfaat darinyauntuk menjauhi mukaAllah" Bdiau
juga bersab da, " B erikan malcan onta dengannya."

Menurut saya (Al Qurthubi): Demikianpulahukum airnajis dan

Fng di$makan untuk me,mbuat adonan.

Kedua: Malik berkata, 'Makanan atau minuman yang tidak boleh

dikonsumsi maka boleh diberikan kepada onta atau binatang lainnya."

Demikianjuga dikatakanberkenaan dengan madu najis, boleh dijadikan

makananlebah.

Ketiga; Rasulullah SAW memerintahkan agar adonan yang

me,nggunakan air tersebut diberikan kepada onta. Namun beliau tidak

memerintahkan agar dibuang sebagaimana kasus beliau memerintahkan

me,nrbuang daging keledaijinakpadawaktuperangKhaibar. kri menurjulil<an

bahwa daging keledai jinak lebih haram dan lebihnajis. Rasulullah SAWjuga

telatr memerintahkan hasil atau upah sebagai tukang bekam agar diberikan

rmhrk makanan ontf 55 dan budak. Hal itu bukan karena trararn atau najis.

Asy-Slaf i berkat4 "Jika hrmr maka teirtu beliau tidak merrerintalrkan

agar dijadikan makanan untuk budak, karena dia beribadatl sebagaimana

belianjuga"

Keenpat Dalam perintah Rasulullah SAW agrme,nrberikan adonan

kepada onta adalatr dalil yang menunjul<kan batrwa seseonmg boleh

mengangkut barang najis untuk anjingqra agar dimakan. Ini bertentangan

dengro oreg yag mehmg bal dmftiar dai sebagim kalmgal ulanalvlalfti,

a An-Naadhif, adalah unta pengangtut air minurn Lth. An-Nihayah (5169). HR At-
Timddzi pada pembahasan tentang jual beli, bab: Usaha bekarn Juga oleh Ibnu Majah
pada pembahasan tentang perdagangan, bab: Usaha Bekarrt Malik pada pembahasan

teirtang rneinta izin, bab: Riwayat Te,ntang Meminta Izin daa Upah Bekarn Juga oleh
Ahad dalam Al Musnad (3 /307).
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yang m€,ngatakam, "Anjing-anjing itu dilepas di najis itu dan bukan najis yang

dibara kepada uj ing-anj in g itu"

KelilnazPerintah beliau SArSI agar menganrbil air dari sumtr tempat

minum onta, adalatl dalil yang menunj vl&an tabarruk(mengambil berkah)

dari bekas para nabi dan orang-orang shalih. Sekalipun masa mereka telah

berlalu dan bekas-bekas mereka telah tersembunyi. Sebagaimana di awal

menjadidalil atasdibenciqrapalapernbuatkenrsakan,dicelaqranrmalr-nnnatt

dan bekas-bekas mereka.

Demikianlall sekalipun dalanr keryataaruryrabatrwabenda-bendakeras

tidak akan disiksa, akan tetapi apa-apayarrg dibarengi oleh sesuatu yang

dicintai, maka dia dicintai, dan apa-apa yang dibarengi de,ngan png dibenci

dan dimurkai maka diamenjadi dimurkai. Sebagaimana dikatakan oleh

IObayyit:

./)tir f; q?J.'.;l $ ot;'r\t q:;).'";f
Dia cinta karena cintanya kepada orang negro hingga

Cinta lcarena cintanya kepada anjing yang berwarna hitam

Sebapimana orang lain lagi mengatakan,

t)t:rAl ti, ,t:-rr.ll l1 .-Ff ,p;urru-irr e';(

"C--ltAlat berlalu di dekat rumah dan ruman Laila

Ahr sampai pada dinding dan dindingyang lain

Rumah-rumah itu 257 tidak menarik hatiht

Alran tetapi rasa cinta kepada penghuni ntmah itu

tr(nr'&;'J',;;t, 'u.6)1';ta

67 Riwayat yang populer : 1(rJr U Vi (Bulcanlah lecintaan kepada rumah). Lih.
Khizanah Al Adab norcr : 290.

t,



Keenamz Larangan dari sebagian ulama melakukan shalat di te,lnpat

itu (tempat istiratrat onta atau kandang onta). Dan dia berkata, "Tidak boleh

menunaikan shalat di tempat peristiratratan onta karena dia adalatr tempat

Fqgdim*ai dan lerrbatr kemarahan "

IbnuAlArabi berkatass'Lernbah ini dikecualikar dari sabdaRasulullah

sAw,

t:r'*:J t:rril b'rli e',+
"Bumi dijadikan masjid dan suci urtulrhr':""

I\dakatidakbolehbertalamrnum dengan rnenggunakan debunla, tidak

boleh berwudhu dengan menggunakan aimya dan tidak boleh menunaikan

shalatdidalamnla-

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW

melarang orang menwraikan stralat di tujuh tempat: di tempat penrbuangan

sampah, di terrpat pemotongan hewan, di kuburan, di tengahjalaU di kamar

mandi, di kandang onta dan di atas baitullah.2@ Dalam masalatr yang sama

dari Abu Martsa4 Jabir dan Anas meriwayatkan sebuatr hadits riwayat Ibnu

Umr png isnadnya tidak sekuat itu Telah berbicara terfiarryTaid bin Jabirah
26t sebelum ia meirghafalryra.

Para ulama madztrab Maliki menarnbatrkannya dengan rumatr hasil

rampasan, gerej q sinagog, rumatr png di dalamnya banyak patung, tanah

rampasan atau tempat lang marj adi tujuan orang png hendak tidur atau wajatr

seseorang atau tembok png ada najis padanya

EtLIh. Ahkam Al Qar'an,karyanya (3/1133).
re Hadits shahih rclah berlalu takhrijnya.
260 IIR. At-Tirmidzi pada pernbahasan tentang Shalat, bab: Terryat yang Dilarang

Melalorkan Stula;t (U L7 8).
26t Taidbin Jabirah- dengan fathahpada hurufT'rz dankasrahpada huruf bc'- adalah

anak Mahrnud bin Abu Jabirah bin Adh-Dbahhak Al Anshari Abu Jabirah Al Madani,
seorang yangmatruk dari tingkatan ketujuh. Lih. Al Malonfii Ad.h-Dhu'afa (11357\
dan Taq nb Afia h dzi b (l I 27 3).
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Ibnu Al Arab fe bett.at4'Di antara teinpat-tempat ini ada yang dilarang

untuk bertemu de,ngan orang lairl ada pula png di dalamnya dilarang botemu

dengan Allah SW'T, juga di antaranya ada yang dilarang karena ada najis

yang nyata atau me,nurut dugaan. Adapun tempat yang dilarang karena ada

najis maka diarjrrkan dengan munbelrtangftan kain yang suci, seperti: di kanar

mandi atau larbur, baik di dalamnya atau mengaratr kepadanya, dibolehkan.

Demdkian dij elaskan dalarn Al Mudmrtuanah."

AbuMustr'ab meny$utkarbatrwa ngdemikianitumalrruhhuhmrya.

Para ulama madzhab Maliki membedakan antara kubur tua dengan kubur

bam jika sekedar karena najis. Juga antaa kubur kaum muslim de,lrgan lnrbur

orang-onmg musyrik. Karena kubur adalah kampung adzab dan lembah

kernnkaan sqern al hijr.

Di dalaml I Majmu' ah, Malik berkat4'Tidak boleh shalat di kandang

onta sekalipun dengan menggelar kain." Seakan-akan hal ini memiliki dua

alasm, menutupim diri dengan kmdarg dar luin1a onta sehingga merusal*an

shalat orang png sedang me,nunaikan shalat. Jika haqa satu2n maka tidak

me,lrgapa- Sebagaimanaymgp€mah dilalnrkan olehNabi SAW dalam s*uatt

hadrts shahift . Malik j uga berkata, "Tidak boleh menunaikan shalat di atas

karpet png terdapat ganrbar-ganrbar patung kecuali karena terpaksa"

IbnuAl Qasim tidak sukamenunaikan shalatdenganmenghadap kiblat

yang ada patung-patung, dan di rumah hasil rampasan, namun jika

melakukannya, maka shalabrya cukup (sah) baginya. Sebagian mereka

darilvlalikbatrwashalat ngdilakukmdirunahhasillryasm

tidak cukup (tidak sah).

IbnuAl Arabi 26 M<at4'Yang derrikian itu me,nurutku berbeda dengal

nl;ift,- Ahlram Al Qur'an(3lll34).
6 Dalam Ahlam Al Qur'an (3lll34) dinyatakan, "Dalamnya kotor dan lapang."

gsdangkan dalamAl Muwaththa', "Karena teqrat bersernbunyi untuk buang air kecil
atau buang air besar s6hinsga teupat lsSahann)ra nyaris tidak aman dari najis."

2a Maksudnya: satu ekor unta.
26sLih- Ahlram Al Qur'an(3lll34).
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bmi. Rumatr tidak dimasuki melainkm dengar izi& seda€km burri sdralipun

dimiliki masjid berdiri di ata,mya tidak membafialkm k€p€mililsn "
Menunrt saya (AI Qurthubl): Yarg br,mr -insy Allah-beda l<ur

padangan dan hadits batrwa stralat di segala tempat yang suci boleh dan sah.

Sdangkan apa-apa )ang diriwaptkan dari sabda Rasulullah SAW,

LW *"rt)r.rlt
-sesungguhnya ini afutah lertbahyang di dalamnya ada syenn.';
Juga telatr diriwayatkan oleh Ma'mar dari Az-Zlhi, ia berkatq

'I(ehmlahkalian semuadri tqatyang di dalmqakalianted<enakelalaim."

JugaqgfuapanAli,'Rasulullah SAWmelarmgftumemmaikm shalat di

atas tanah Babil karena tanatr itu terlalmat" 267. Sabda beliau SAW ketika
berlalu di I I Hijr duiTsamud,

'i1t;. Vk lf vf ,;';.lt ,rb JL fjLr, I
"Janganlah tratian masuk ke tempat ).r"1-'yong telah di adzab

melainlcan kalian dalam lceadaan menangis."2n

Adalah larangan beliau me,lnmaikan shalat di kandang-kandang onta

dan lain sebaginya yang masuk dalam mamlah ini. Yang demikian inr hanrs

dike,mbalikankepadaprinsip-prinsip pngtelatr disepakati dankepadadalil-

dalil s luhihtentang kedafanganqa"

Imam Hafizh Umaberkata'Yang menjadi pilihm kita dalam masalatr

ini bahwa lembah tersebut dan le,mbatr-le,rnbatr yang lain di mukabumi ini
boleh untuk menunaikan stlalat di atas senruaqra selama tidak ada di dalamryra

255 HR Malik pada pembahasan tentang Waktu-Waktu Shalaf bab: Tertidur hingga
Meninggalkan Shalat ( I /l 4).

20 HRAbu Daudpadapernbahasantelrtang Shalat bab: Tenpat-Terrpatyang Dilarang
Melalo*an Shalat padanya. ( l/l 30).

2n Telah dijelasken sebelurnmya.



najis secara yakin 1ang bisa mengfulargi sahrryra shalat. Tidak ada faidahrya

alasan batrwa tempat tidur untuk menrmaikan shalat adalah tempat qrctat dan

tempat yang terlaknat png tidak wajib ditega}Ican stralat di ata,s5/ia-"

Se,raua yang diriwayatkan dalam bab ini be,nrpa larangan menunaikan

shalat di lnrbur, di tanah Babil, di dalarn kaudang onta dan lain sebagainya

ng ternrasuk ke dalan rnakra ini senlra itr mentrnrt krni manwffi (dihryras)

dm dibuang karena sifat ketunumam sabda Rasulullah SAW,

t:r:*t t:r-.; qS ?t\fi;'a;
"Bumi seluruhnya dijadikan masjid dan suci untukku."

Dan sabdabeliau SAWketikameirgabarkan,'Sunggulr, yang demikian

itu adalah bagran dari keutamaan beliau dan sebagian dari apa-apa yang

diringanlmn untuk belian"

Keutarnaan-keutrnaanbeliaumenunrtparaulcnatidakboleh dinasakh

(dihryus) atau digarti atau dilormgi.

Rasulullah SAW bersabda,

,e)
t'r
\a:s

, ri,i.j) sX U:)

#tf '#in
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t o ot,
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t:r'-,p:, t:r,.X t\<!i J',r+t Cat e'$t,
i:r\i F,q.'*.ti ?.8 6 W.: S5:r gt 4'3:t -^it;Ltr

.o #t,s)Ci ; SJrL+lic* e'db:tl
"Aht telah diberi lima hal4alam riwayat lain enam hal, iuga
dalam riwayat lainnya, tiga dan empat hal. Dan beraHir pada

lebih dari sembilan. Tbntang semua ini beliau bersabda- semua
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itu tidakpernah diberikan kepada seseorang sebelumht. Afu diutus

kepada bangsa htlit merah atau laiit hitam, ahr diberi pertolongan

dengan munanlnya rasa tahrt pada musuh, umatht dijadilcan umat

terbaih dihalallcan bagifu harta rampasan perang, dijadilcan

untukht bumi sebagai masjid dan suci, diberilcan kepadaku

syafaat, aht diutus dengan jawami' al kalim (ucapan singlcat

namun padat malara), ketilca afu tidur aht diberi kunci-htnci bumi

sehingga aht meletalckannya di tanganht dan denganht dialchiri

kcnabian."26e

Diriwayatkan oleh rombongan para sahabat. Sebagian mereka

meryabutkan sebagianqra dan sebagian mereka menyebutkan apa-rya yang

belnm disebutkan oleh png lain. Semua itu slahih.

Diperbolehkan menambah keutamaan tetapi tidak boleh melakukan

pengurangan. Apakah engkau tidak melihat batrwa sebelumnya aku adalatl

seoralg hanba sebelum aktrimya menjadi smrang nabi, kemudiar aku menj adi

nabi sebelum akhiqa aku menj adi seorang rasul. Demikianjuga diriwalatkat

dariqra bahwa beliau bersabd4

c 'fifr ii 'ri$. ,*; 'J , t\s c; Jr;; t1 6r\l Y

@';-1Li st 1t,y?fi
*Ahr tidak tahu apa yang bakal dilahtkan terhadaplru dan tidak

dilalatkan terhadap kalian. Kemudian tuntn ayat yang artinya,

'Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu

yang telah lalu dan yang akan datang'(Qs.Al Fath [48]: 2)."

Didengar seseorang berkata kepada beliau, *rWahai sebaik-baik

manusia'', maka beliau bersabda, " Iaiah lbrahim.' t27o Datbeliau bersabda

8DisebntlranolehAs-Suyr&i dqlenAlJotri'AlKabir(l/1098)daririwayatAlBulfiari
Muslim,An-Nasa'i, Ad-Darimi, AbuAwanah dan Ibnu Hibban dari Jabir.

2a Sebuah hadits yang telah bcrlalu takhrijnya.
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"Jangon sekali-kali salah seorang dari kalian mengatakan bahwa aht

lebih baik daripada Yuruts bin Matta.'z1r

Beliau juga bersabd4 * fu),yid hsdbin Ya' qub bin Ishak bin lbrahim

l^9." Kemudian setelatr ifu beliau me,nyabdakan semuanya: Aku penghulu

semua anak Adam dan tidalc ada keb arrggaaln 2n Maka beft agai keutamaan

beliau SAr$/masihtenrsbertarrbatrhinggabeliau dipaggil olehAflah" Dengar

demikian maka kita katakan, 'Tlahwa tidak boleh me,nasakh semua itu atau

melakukan pe,ngecualian atau melakukan pengurangan. Namun boleh

mengadakan tambatranpadapng demikian ini berrdasarkan sabdaRasulullah

SAW:

t:r,il?'r*i d',+
"Bumi dijadikan mosjid dan suci untukku."

Kita dibolehkan me,nunaikan shalat di kubur, di kamarmandi, dan di

setiry tempat di muka bunri jika suci dari najis. Beliau SArtr bersabda kepada

AbuDzar,

i^, & ?'rrti LV p itrt :$ rif t
"Di manapun tiba walat shalat malca shalatlah sesungguhnya bumi

ini seutuhnya adalah masjid."27i

Dsebutkm olehAl Buf,tai dengan tidak mengktususkan suatu tryat
dari tempat-tempat png lain. Sedangtan 1ang beftujj ah de,ngan hadits Ibnu

2?t Sebuah hadits shahih yang telah berlalu talfirijnya.
272 HR- Muslim pada pembahasan tentang keutamaan, bab: Keutamaan Nabi SAW di

atas Sermra Malfih* (4/1782). HR. Abu Daud pada pernbahasan tentang Sunnalq Ibnu
Majah pada pernbahasan tentang Zuhud danAhmad dalamAl Musnad (1150) don As-
Suyuthi dalam Al Jami' As h-Shaghir (l I 109).

273 Sebuah laditt,yang diriwayatfan oleh lbnu Abi Syaibah dengan lafazh :

"r4'- 1;-it l+t e:tia-Jt Ug';rl[,iii, *Dt manapun tiba waktu shalat maka
ainailan shalat sesungguhnya tempat manapun adalah masjid." Lih. Kanz Al '(Jmmal
(14198 nomor: 38042) namrmaku tidakmendapatkannya dalanShahih Al Bulihari.

.at 17 t
lyab3
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Watrb berlcata, 'Yatrya bin Ayyrb me,nprnpail@n berita kepadaku dari Zaid

bin Jabirah dari Daud bin Hushain dari Nafi ' dari IbnruUmartentang sebuatr

hadits dariAt-Tirmidzi yang telah kami sebutkan yang merupakan sebuah

hadits png diriw ayatkan Zalld bin Jabiratr seorang diri, sementara mereka

mengingkarinla- Hadits ini tidak dikenal sebagai sebuah musnad melainkan
.dengan riwalat Yatrya binAyyub dari Zaid bin Jabirah."

SedangkanAl-Laits bin Sa'ad mengirim surat kepadaAbdullatr bin

Nafi ' soorang budak Ibnu Umar untuk bertarryra kepadarya tentang hadits ini.

KepadanyaAMullah bin Nafi ' meirgirim surat yang isin),q "Aku tidak tahu

siapa yang meriwayatkan hadits ini dari Nafi '," melainkan dia mengatakan

batrwahadits ini salah. Derrikian disebutkan olehAl Halwani dari Sa'id bin

Abu lvIarSron dari At-Iaits. pi dalarrrnfia tidak adapengknususm kubur ormg-

orang musyrik dari kubur yang laimlta

Telah diriwal'atkm dariAli binAbu Thalib iab€*ata,'Kekasibku SAW

melarangl<tr menrmaikan sbalat di lcubur dan melarangfu m€,!ilmaikm shalat

di t -rah Babil l@rcna itu t€rlalmat" Imednla lemah png kelemabmyatelatr

disepakati. Abu Shalib, seorang )ang meriwalatkannya dariAli adalah Sa'id

binAMnnzbrranAl Ghifui. Baski bukm seormg )ang masyhtfra dmndak

be,nar dia mendengar dari AIi. Sedangkan orang-orang (periwayat) di

bawahnya tidak dik€nal dm tidak diketatui.

Abu Umar berkata, 'Dalam masalah ini, bahwa datang dari Ali tidak

me,ncryai derqat mafu ' s€bagai sebuah hadits png bagus isnadnlna-"

Diriwayatkm olehAl Fadhl bin Dakin 275 iabql<a["Al Muglirah bin

" Sa'idbinAbdAr-RahmanAl GhifrriAbu ShalihAl Mishi adalah seorang )rang
tsiqah daril<eqal Ibnu Yuuus berkata, 'Riwayatnya dari Ali nur:sar." Uh" Taqrib At-
Tahdzib(tB0t).

275 Al Fadhl bin DakinAl Kufi. Nana @akin) Amu bin Hanrnad bin ZuhairAt-Taimi
mula rereka addahAl AhwalAbu Na'imAl Mulai - dengaa dha'rrmah pada hruf zlrn
- tcrtenal denganjulukamyA seorang )ang tiqah d^ntagtfr,. pari -''rgkaran keseinbilan
dan dia salah satu di antara para syaikhyaAl Bulfiad yang terkemuka.



AbuAl Batrt'76Al Kindi meryrampaikm hadits kqadakami dan mengatakarl

"AbuAl Anbas Hajar binAnba*z me'rryrampaikan hadits ke,padaku dengan

mengatakar: Kanri pergi bersrnaAli menujuAl Hanriah" Ketil€ l<ani sarrpai

di Suria tepatrya di bumi Babil. Kami berkata, "Wahai Aminrl Muhninfuu

telah tiba waktu sore." Dia menjawab, "Benar, akan tetapi aku tidak akan

menruraikan slralat di atas bumi yagAflah telah meirenggelamkan manusia di

dalmyia-"

At Mugfrira]r binAbuAl Hurr b€rasal dmi Kufah 1ang *iqah.Demikim

dikatakan oleh Yahya bin Mu'in dan lain-lainrya Hajar bin Anbas adalah

salah satu dari para satrabat Ali yang terke,muka At-Timidzi meriwayatkan

dari Abu Sa'idAl Khudri, ia berkata" 'R,asulullah SAW bersabda,

?Ht, i:;a,'v1 ra.-, qq t.,\t
"Semua bagian bumi adalah masiid kccaali htbur dan kamar

mandi.'478

At-Tirmidzi mengatakaq'Diriwayatkan oleh Suffan Ats-Tsauri dari

Amru bin Yatryra dari aphrya dari Nabi SAW dengan @at mwsar. Seakan-

akan hadits ini lebih baku dan lebih sft ahih ;'
Abu Umar berkat4 *Gugur berhujj ah dengannya menurut pendapat

png mengatakan bahwa hadits tersebttt mursal27e." Sekalipunjelas namun

276A1 MughirahbinAbuAl Hurr- dengan dhanmah pada hunrf fra' kemudian ra'-Al
KindiAl Kufi adalah seorang yang jujur dan rnrngkin fix dari tingkatan keenam"

27 Hajar binAlAnbas - dengan fathah dan tanpa tasydid serla nun suhm dan fathah

pada hunrf Da'-Al HadbramiAl Kufi. Seorang yang jujur dan ketunman caryuran dari

tingkatan ftstig1
2?t HR At-Tirmidzi pada penrbabasan tentang waktu-waktu shalat, bab: Riwayat tentang

B,rmi seuuanya adalah Masjid kecuali Kubur dan IGmar Mandt (21 l3l nomor : 3 l7).
Abu Daud pada pembahasan tentang Shalat" Ibnu Majah pada pernbahasan tentang

Masjid-masjid danAhmad dalam Al Musnad (3 183).
2D Derajatnya menurut para ahli hadits adalah mursal.Ini adalah ucapan seorang

tabi'i: Rasulullah SArilfl bersabda. Dikatakan bahwa ini adalah ucapan salah seorang di
antara paxa pemuka tabi'in: Rasulullah SAW bersabda Sedangkan menunrt para ahli
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pada prinsipnya sebagaimana yang telatr kami katakan. Kami tidak
berpe,ndapat sebagaimana sebagian mereka yang membenarkan pe,ndapat

ulamalvladinatrbatrwalarbrndidalamhaditsinidarlain-laimrla.adalahlhusus

larbnr orang-orang musyrik. Sungguh ia telah mengatakan, 
*i:rtii 

dan itliii
dengm menggunakan'li (alit dn tmisehingga yang derrikiar ini tidak boleh

diarahkan kepada suatu larbur tertentu dan tidak kepada kubtr png lain atau

kamar mandi tertentu dan bukan karnar mandi yang lain dengan tanpa

dukungan dali l. Yang demikian itu adalah pendapat tarpa dalil dai Kitab atau

Sunnah atau *fiabar yang shahih.

Tidak ada celatr dalam hal ini untuk dilakukar Qifs sekalipun dengan

yang logis. Juga tidak ada arti rmgkean png menunjulkan kepada makna

lm,gdemikimitu.Jugatidakadakhabarpng Penglhususan

kubur orang-orang musyrik tidak lepas dari satu di antara dua hal berikut:

adakalaqra hanya karena bolak-baliknya omng-ofturg kafir secara berjalan

kaki yang datang berziarah, kalau demikian maka tidak ada artinya

mengfitrususkan kubur de,ngan cara menyebutkannya. IGrena setiap tempat

selau ada badan dan kaki mereka (orang-orang musyrik).

Rasulullah SAW selalu mengmggap seriusjikaberbicara tentang apa-

apa png tidak memiliki arti. Atau haqra karena lokasi tersebut adalah lokasi

yang dimu*ai. Jika demikian halry"a maka Rasulullatr SAW tidak mrurgkin

merrbangun masjidnya di lubur orang-orang musyrik dengru meratakmn),a

lalu me,mbangun di afasrya-

Ushul" itn adalah ucapan seorang yang adil dzt siqah: Rasulullah SAW bersabda.
Mursal menurut para atrli ushul lebih luas daripada menunrt para ahli hadits karena
zzrsal rnenurut pandangan para ahli ushul mencalup munqathi', mu'dhal dan hadits
yang gugur seorang periwayat dari kalangan sahabat. Kalangan Hanafiah,
Malikiah dan Hanabilah berhujah dengannya, ssdangkan yang tidak mengguakannya
untuk huijah adalahAsy-Syaf iyah dan lain-lainnya. Telah kami sebutkan sikap para

ulama secara keselunrhan berkenaan dengan perkara berhujjah dengannya pada kitab
karni-piTasat UshuliyahfiAs-SunnahAn-Nabawia&, cetakan: DaarAlWafa'. Rujuklah
buku itu jikaAnda berkenan.
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Jika seseorang boleh berpendapat mengkhususkan satu kubur yang

boleh me,nunaikan shalat di dalamnya di antara kubur-kubur itq maka tentu

larbur orang-orang musyrik l6ih utanra diltususkan dan dikecualikat lorena

hadits ini. Setiap orang yang tidak srka menunaikan stralat di dalanrrya, tidak

mengkhususkan satu kubur dari kubur png lain. Karena (aI) alif darrlam

adalatr isyarat yang menunjulkan kepadajenis dan bukan kepada individu

kubur. Jika ada perbedaan antara kubur kaum muslim dengan ktrbur orang-

orang muqrik tentu akan dijelaskan oleh Nabi SAW dan tentu beliau tidak

meryrepelekalrnya, karenabeliau diufus untuk mer{elaskan.

Jikadenrikianmakatenfu bodohormg ngmorgdakarl'Kmrmandi
pun derrikian, karena di dalam hadits disebutkan kubur dan kamar mandi."

De,rnikianjuga ucapan merek4 "Iempat pembumgan sampah dan ternpat

pen:yenrbelihanhewan"Tidakboldrdikatakan,'Tbmryatpembuangm saryatt

demikian, namun tidak demikian tempat penyembelihan hewan dan tidak

derrikianpulajalanumun", karenamemaling[m agmaAllahitu tidakboleh"

Para ulama se,pakat bahwa tayammum di atas kubur orang-orang

musyrikjika tempatrya bagus dan suci sertabersih makaboleh" Merekajuga

sepakat bahwa orang )ang merunaikan shalat di gercja atau sin4gog di bagian

tenpat yang suci, maka shalafrrya sah dan boleh. tlal ini telah di elaskan dalam

surah Bara' ah (At-Taubah).

Ssagaimana dimaklumi bahwa gereja lebih dekatkepada lembah yary

dimurkai daripada kubur, karena dia adalah le,lnbah tempat maksiat kepada

Allah dan kufu kepada-Np- Nmrm tidak demikian halnla kubtrr. Telah ada

ssuah Sunnah png menjelaskm tentang masjid yaug dibangun dilahm bekas

gereja atau sinagog.

An-Nasa'i meriwaptkar dri ThalqbinAli iaberkata'Karni bermgfut

sebagai utusan kepada Nabi SAW sehingga kami berbai'at kepada beliau

dmmenunaikan shalatbersmrabeliau. Kami sampaikankepadabeliaubatrwa

di kawasan krni terdapat sebuah sinagog milik kani. Kemudian menlrebutkan

hadits:
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t:r,.; ai$t t'& f;#u'*t f Hf 'lt
"Jil@ kalian datang ke daerah lalian malw buba*an bai'at kalian

dan jadilcan daerah itu sebagai masjifl."zn

SedarykarAbu Dad menlrchtkan dri UtsrnmbinAbuAl'Ashbahuxa

Nabi SAW merrerintatrkan kepada diriq,a agar menjadikar masjid Thaifyag
bmpk Thaglrutryra dan telah dijelaskan dalam snatr (At-TatrbatD dan cr*rry

bagi kalian masjid Nabi SAW png dibangun atas dasu talcura png dibmgrnt

di atas kubur onmg-oftmg musyrik hi menjadi hujjah mengludryi ormg )e,g
tidak suka shalat di dalamnya Di antara me,reka frang tidak suka shalat di
dalm lubur, baik larbrnkaurn mrslim atau kubur orang-ormg musyrik adalah

Ats-Tsauri, Abu HanifalU Al Auza'i, As5r-Spf i dan kawan-kawm mereka.

MenunrtAts-Tsauri shalat ymg telah dik€rjalsn di lqfiur itu tidak perlu

diulmg SeaangtmmerurutAsy-Spf i sah bagi ormg )ang mqunaikmlya
di te,mpat png tidak ada naj isqra- IIal ini bodasadcan sejrmlah hadits yang

bmlak dftetahui berlcenam dengm hal ini. Juga krena hadib Abu Hurairab

bahwa Rasulullah SAW bemsabda,

gj a.r34e rt g; Arb
"Tunaikan shalat di rumah-ntmahmu dan jangan jadikan ntmah-

nmnhmu s eperti htburan."ru

IIal itu l<arena haditsAbu MrytsadAl Ghmawi dci Nabi SAIV, beliau

b€rsabda'

e HR ArNasa'i pada pembahasao telilarg Masji4 bab: Medadikan $inageg sebagai
Itasjid (248 dan 39).

ar HR An-Nasa'i pada pcmbahasan htang shala3 mrlain dan sunah siang hari, bab:
Anjuran dan Keutamaan Melakukan Shalat di Rumah- Dari lbnu Umar dan disebutkan
olehAs-Suyuthi dilamAlJmri'Al Kabir(212737) daririwayatlbnuAbi SyarbahdanAt-
Tirmidzi, ia berkata, "Hasan shahih." Juga olehAn-Nasa'i mcnggabtrngkan antara lbnu
Umar dari rirlrayat IbnuAbi Sfftah danAth-Thabrani dalamAl Kabir dzriTaidbin
KhalidAl Juhani dan lain-lainq'a.Lih. Hamisy Al Jami'Al KaDn didalamya baqrak
trunfaat

Surah Al Hijr



rl); t:rLt),s rt ,l$t Af-iui y

"Janganlah kalian shalat menghadap lce labur dan ianganlah
lcalian duduk di atasnya."2E2

Kedua hadits ini kuat dari sisi isnad dan keduanya tidak bisa untuk

hujjatr karena keduanya bisa ditaloril. Juga tidak wajib melarang shalat di

segala terrpat suci kecuali dengan dalil yag tidak berkemunglcinan ditahilil.

Tirk seoranglun dari kalangan para fuqaha kaum muslim png mernbedakan

antara larbtr kaum muslim dengan lubrn oftng-orang musyrik kecuali yang

kita kisahkan berupa pendqat png lenrah, tidak perlu ditinj au dm tidak ada

di dalam atsa r yalng shahih.

Kduj uht Kebur ymg dijadikan seb4gai tenrpat pembuangan brang-

barang bustrk dan kotoran, tidak boleh dijadikan tempat untuk me,lnmaikan

shalat kecuali setelatr disiram tiga kali. Berrdasnrkan riwayat Ad-Daraquthni

dari Mujahid dari IbnuAbbas dariNabi SAWberlcenaan dengankebrmpng

menjadi ternpat pembuangan kotoran dan sesuatu yang bustrk, beliau

bersabda,

*,p":'; eillt',*tit
"Jilra telah disiram tiga kali maka shalatlah padanya.''s' 

2

Juga diriwayatkan dari hadits Nafi ' dari Ibnu Umar bahwa dia ditaryra

tentang kebun yang menj adi tempat me,rnbuang kotoran dan sampah, ryakatt
boleh menunaikan shalat padanya? Dia menj awab, *Jika telah disiram tiga

kali maka shalatlatr padanya .'2u IJal ini dinilai marfu' kepada Nabi SAW

di Kubru dan Duduk di Atasnya (2/668), Abu Daud danAt-Tirmidzi pada pembahasan

tentang Jcnzza\ An-Nasa'i pada pembahasan tentang Qiblat dan Ahmad dalam Al
Musnad(4/135).

2E3IR Ad-Damquthni dalam 5 'nennya ( 1/228).
281HRAd-Daraquthni.
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dan keduanya berbeda pendapat berkenaan de,ngan isnad. Wallahu a'lam.

FhmanAllah:

@a*,lWllKWt;'riat;5
$Dan Kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda

(kekuasaan) Kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.D

(Qs.AlHijr [15]:81)

FirmanAllah SWT, ts;'-l;'rfili'9 " Dan Kami telah mendatangkan

l@pada mereka tanda-tanda (kelansaan) Kazi)." Maksudnyr4 tanda-tanda

kekuasaan Karni, adalah sebagaimana firman Allah SWT, S',tGfs.t;
"...Bawalah kemari makananlata..."(Qs. Al Kahfi [ 1 8] : 62). Maksudnya,

makanan kita- Yang dimaksud adalah seekor onta png memiliki berbagai

tanda: Munculryra dari dalam batu besr, produ*tifi, besar tububqra sehingga

tidak ada onta lain yang menyamainya susunya sangat banyak sehingga

mencukrpi mereka sehrrutrryt'85. hi bisa b€rarti batrwa Nabi Shalih memiliki

tanda-tanda yang lain selain seekor onta itu, se,perti sebuatr sumur dan lain

sebagaiqra-

*.l W'6K "Tetapi mereka selalu berpaling daipadanya."
Maksudrrya, mereka tidak mau me,ngambil pe$aran dariqra-

N Lih. Fath Al Qadir,karyaAsy-Syaukani (3/198).



FirmanAIIah:

'z;,*lt'iL6 @ O*v t5 13,;# A 1, ;';;1 jt{S

@'o;.k-i j( c 4i- i?f-6 @18#
uDan mereka memahat rumah-rumah dari ganung-ganung bata

(yang didiami) dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara

keras yang mengguntur diwaffiu pagl Maka tak dapat menolong

mereka, apa yang telah mere*a usahakan (Qs. Al llijr [f 5l: 82-84)

An-nahtmqrnfibalmsaArab adalahmemalrat . ry-'.;;3 tLJ (denp
kasrah) adalah memahatnya. Nahaatah adalah baraayah (pahatan). l/
Munhat adzlatr apa yang dipahat.286 Di dalam Al Qur' an:

b'bI C ,si311l
*Apalah kamu menyembah patung-patung yang kamu Pahat itu?."

(Qs. Ash-Shaatraat [37] : 95)

Maksudnya, kalian mernahat dan menciptakan sendiri. Mereka

membuat rumah-rumah pada gunung-gunung untuk diri mereka dengan

kelaratan mereka yang dahsyat . 3rUt; "Dengan aman," dari kejadian

tanah longsor atau kebinasaan yang bisa menimpa mereka. Dikatakan,

" <)*li 'Dengan aman'dari kernatian." Dikatakanjuga, 'Dari adzab.'47

1E*1 'l;$n'$JLti *Moko mereka dibinasatran oleh suara

keras yang mengguntur di walau pagi." Makzudnya, pada waktu Shubuh.

Ini dinisbatkan kepada keadaan. Telah berlalu pe,lrjelasan te,lrtang sfr aihah

(zura keras) dalam surah Huud danAl lfraaf.2tt

26 Dcmikian dikatakan olehAl Jauhari dalamlsl-Sft ihhah (11268).
17 Pendapat-pendapat ini disebutkan olehAl Maurudi dalam Tafsir (437 6).
2st Lih. Tafsir ayat 68 dalasr surah Huud dan ayat 78 dalam surahAl.A'raaf.
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it* V'iC # ;*l Ui * ua* tuk dapat menolong mercka, apa

yang telah mereka usahakan," berupa harta-bend4 benteng-benteng di

gurung-gunug. Juga apa-apa yang telah diberikan kepada merekabe,lupa

kehutm"

FimanAtlah:

@dT
uDott tidaHah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di

antara kzdaanya, melainkan dengan benan Dan sesungguhnya saat

(kiamot) ita posti akan datang, maka maatkanlah (mereka) dcngan

carayang baih Sesunggahnya Tuhanmu, Dia-lah yang Maha

Penciptalagi Maha Mengaahrd.'(Qs.Al llijr [15]: 85-80

Firman Allah swT, fr SIW.,JS ;fj{V y"t':sfi ttt* C'o

"Dan fidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apayang ada di antara

lreduanqn, melainlran dengan benar." Maksudnya bakal hilarg dan fma28e-

Oitatatan,'Maksudrrya, boleh bagi orang yang Muat baik marpun

yang berbtrat buruk Sebagaimana finnan Allah SWT,, t$ 9"a1;ft 4 6 &3

A,#Vl;GIafr ls$tj* qi*|Afr &F.*rfi 4 "Don

hanya kepunyaan Allah-lah apayang ada di langit dan apayang ada di

re Ibnu Katsir berkata, "Maksudnya, dengan adil.' Abu Ha1ryan (51465) berkata,

"Maksudnya, ciptaanyangbercaryu dengankebenarandantidak adayang diciptakan

dari semua itu dengan sia-sia dan tiada grma, akan tetapi agar rnentaati siapa yang

harus ditaati dengan bertafallkur akan seimra ciptaan yang agpg dan pernmbuhan

teraltir dalampertumbuhan yang perhma ini, d"n lihatl I Muhanar Al Wajiz (8/349)."

Frr,] I Surah Al Hijr I



bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbrut
johat terhadap apa yang telah mercka kcriakan dan memberi balasan

lrepada orang-orang yang berhut baik dengan pahala yang lebih baik

(sytga) ;' (Qs. An-Najm [53] : 3 l)
b

1{ 'zf,;!:i Jrfr"Dan sesungguhnya saat (kiamat) itu pasti alwn

datang." Maksudnp, pasti terjadi sehingga setiap orang mendapat balasan

amal-amalnya. ,J*i$ 'ribli ,"i*:lt uMaka maaflranlah (mereka)

dengan caayang ba,k" slerti firi-anAllalu \; G; i'F$" ... .. .dan

jauhilah merelca dengan carayang baik " (Qs. Al Muzzammil [73]: l0).

UarsutUa, jauhilah mereka walrai Mtrharmrad dan maafl<an mereka de,ngar

png baik Kemudian dinasakh de,ngan ayat tentang pedang (baca:perang).

- Qatadah berkata: Dinasalfie oleh firman-Nya, iittS'it:Jti
ip* "...maka tmvanlah mereka dan bunuhlah mereka dan

merekalah orang-orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata

(untuk menawan dan membunuh) merekn." (Qs. An-Nisaa' [4]: 91.

Sdangkan Nabi SAW bersabda tentang me,rek4

*triJu:t*f fi ):;.su'.- .r:r g\u;{L'tri
*Aht telah datang kepada kalian dengan penyembelihan dan ahr

diuttu dengan bebatuan dan aht tidak diuttts dengan bereocok'

1gn427.')291

e Ucapan Qqtadah yang diriwayatkan olehAth-Thabai 14135 danAn-Nuhas dahm
Nasitbqa 179.

29t HR Ath-Thabari dal"rn Tbftirqra (1a85) dari SuSaB bin Uyainah" Dan redaksirya,
ia bertata, 'Ini sebelum turun ayatjihad, dan ketika diperintahkan agar berjihad beliau
memermgi mereka lalu bersabda

'gt;j\.ie;ilt'dtr6.i! tiit 43k;t';rt'9;1 | 6

'Aht adalah nabi lcasih-sayang dan aht adalah nabi suka berperang, aht diuttl,:s

dengan bebanan dan aht ttdak dUau dengan bercocok-tanam'."

tl, j



l

i

Demikian dikatakan oleh Ilcrimah dan Mujatrid" Dikatakan pula "Tidak

dinasakh, akan tetapi ini perintatr untuk memberikan maaf dari dirinya di

artara dirinya de,ngan mereka-'ry

Ash-ShaJhu adalah menunjukkan kebaikan dan lain-lainnya.

,3i$l i-gbll "sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang Maha

Pencipta." Matsa&rya,Penentu bagi ciptaan dan Pencipta. fi 
* rg Maha

Mengaahui." Maksudnya, kepada mereka yang menepati 0 anji) dan mereka

ngmunafik

tr'irmanAllah:

'r*;Tat;iits a6 G1SAiiE 3i'o
$Dan sesunggahnya Kami telah berikan kepadamu tujuh oyat yang

dibaca berulang-alang dan Al Qur'an yang agung."
(Qs.AlHijr [15]:87)

Para ulama berbeda pendryat tatang As -Sab' u Al Mats an i. Ada png
mengatakan, "Al Faatihah'ze3 D€mikian dikatakan olehAli binAbu Thalib,

Abu HurairabAr-Rabi' binAnas,AbuAl'Aliyab, Al Hasan dan lain-lairurya-

Juga diriwayatkan dari Nabi SAW dari sejumlah jalur yang kuat. Dari hadits

Ubai bin Ka'ab danAbu Sa'id binAl Mu'alla dan telatr dijelaskan di dalam

tafsir surahAl Faatihatr. At-Tinnidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia

berkata: Rasulullah SAW bersabda

e Pendapat bahwa tidak ada nasalih adalah pendapat yang benar karena tidak ada
pertentangan antara ayat ini dengan firmanAllah SWT, "...dan bunuhlah mercka dan
merelralah orang-orang yang kami berikan kepadamu alasan yang ,ryata (untuk
menawan dan membunuh) merclca." Asalnya adalah maaf dan menunjuLkan al(hlak
yang bagus, sedangkan memerangi omng-orang kafir adalah pengecualian dari dasar

ini, yaitu: ketikahal itumenjadijalanuntukmembuatjera orang yangmenghalangijalan

dakwah atau bertindak melanpaui batas terhadap kehormatan kaum muslim"
u SebuahatrarpadaAth-Thabari14/37,Ma 'azr, karyaAn-Nuhas (4/38),Ad-DurrAl

Man*ur (41L05), Titfsir Ibnu Katsir (4/465).
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Gr,.lt&tt 74ti\ er;ttif l:.'u;r
"Al Hamdu lillah adalah induk Al Qur'an, Induk Al Kitab dan tujuh

ay at y ang diul an g-ul an g."

Dikatakan bahwa ini adalah hadits hasan shahih. liladalatr dalil, dan

telah dijelaskan di dalam suratrAl Faatihah. Seorang penyair me,lruturkan,

-.t1. .., ol-n..
)tpt )rr5*:,i

Aht memuji knlian dengan turunnya Al Qur'an

IndukAl Kitab dan tujuh ayat yang diulang-ulang.2'4

IbnuAbbas berkata, 'Dia adalah tujuh surah terpa4jang: Al Baqarah,

Aali'Irnraan, An-Nisaa', Al Maa'ida]u AlAn'aam, Al lf raaf danAl Anfaal

sertaAt-Thubatr secara bersama-samaDs Kare,na antara keduanya tidak ada

basmalah.

An-Nasa'i meriwayatkan dengan mengatakan, "Ali bin Hujr

menlampaikan hadits kepada kami, Syarik menyampaikan lfiabar kepada

kami dariAbu Ishak, dari Sa'idbin Jabir, dari lbnuAbbas berkenaan dengan

firman Allah SWT, * Tuj uh ayat yang diulang-ulang." Dia berkata,'"Ibjuh

suratr png paling panj ang."

Dirumakan Al Matsanikarena pelajaran dan hulum-hrkum diulang-

ulang di dalanrryra.& Sekeloryok ulmra mengirglai hal ini. merrdca berkat4

s Dasarpenguat disebutkan olehAl Mawardi dalamTafsir (2/376) danAbuUbaidah
dzlam Maj az Al Qur' an (l I 3 5 4).

2s Demikian dalamFath Al QadirkaryaAsy-Syaukani (31200-201). Jugadalamtafsir
IbnuAbbas (2,/5 l8), Ad-Dun Al Manaur (41105) yang rcrupakan nukilan dariAl Hakim
dan Al Baihaqi dari Ibnu Abbas (Al Kahfi) sebagai ganti dari Al Anfaal dan At-Taubah.

Juga dalamtafsirlbnu Katsir (4/46a) dari IbnuAbbas dan Sa'id binJabir (Yunus) sebagai

ganti dari Al Anfaal danAt-Taubal"
2e5 [IR. An-Nasa'i pada pernbahasan tenang Doa Iftitah, bab: Tafsir Firman Allab,

"Dan sesungguhnya Kami telah berikan kcpadamu tuiuh ayat yang dibaca berulang-

ulang dan Al Quran yang agung." (21140).

G.v'u";t.6jr if



*Ayatini diturunkan di Makkah dan tidak ada sama sekali suratr panjang

yang diturunkan ketika itu." Pendapat ini dibantah batrwa Allatt SWT

menunnrkanAl Qur'anke langit duniakemtrdianAllahturunkan dariqra s&aa

botatrap. Dia tidak menurunkannya ke langit dunia melainkan seakan-akan

telatr merrberikannya kepada Mulrammad SAW sekalipun belum diturunkan

kepadabeliau

Sedangkal ulamalangmengatakm bahwaihr adalahtujuh surahpaling

panjang adalahAMullah bin Mas'ul,Abdullah bin Umar, Sa'id bin Jabir dan

MujatridDT.

S edanglon Jarir berkatq

qu.ltr,Ffr qn,*'b |tt)?t int a;v

Allahmembalas Al Farazdaq l@til@ di sore hai

Seraya menghilangkan Al Mufaslshal dan Al matsani 2%

Oitatataq "Al Matsani adalahAl Qrn'an seutuhnya."2ee Allah SWT

berfirman, ;;t11r:'i! tl5 *......A1 
Qur'an yang setapa (mutu ayat-

ayatnya)lagibenrlang-ulang..."(Az-Zumarl39l:23)

Ini adalah pendapat Adh-Dhahhak, Thawus dan Abu Malik. Juga

dikatakan oleh IbnuAbbas. Dikatakan Al Mastanf karenaparanabi dan

kisah-kisahnya selalu diulang-ulmg di dalarnq'a

Sedangkm Shafifh binti AMul Muthallib mernuji Rasulullah SAW,

pit prit,jf,>;:_ A)
a z .1. .z .4. t6*-*w ttt

Telah menjadi cercah cahaya yang memancar sebagai penunjuk

Yang diWtususlan dengan diturunkan Al Qur'anyang agung

2e7 Sebuah arrar dalamAth-Thabari (14/39) dan Ad-Dun Al Mantsur (41 105).
m Sebuah bait yang menjadi penguat bagiAl Mawardi dalamTafsir (21377).
2ee Lih. TafsirAth-Thabari (14139) d"a Ad-Dun Al Mantsur (41105).

ik'ttt
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Maksudrrya, Al Qur' an Dikatakm pula,'Yarg dimaksud dengan agd
yang diulang-ulang adalatr bagian-bagranAl Qur'an berupa perintah dan

larangan, berita gerrbira dan peringatan, penyarnpaian berbagai macam

p€rumpamaaq pe,mbuian be,lbagai macam nilsnat dan berita-berita tiaptiap

masa" De,mikian dikatakan oleh Ziyad binAbu Maryam.

Yang be,lrar adalah Fng pertama3m karena dia adalatr nash. Dan telatt

kita batras datam surah Al Faatihah batrwa bukan dengan p emmam tuiuh

alnt yang diulang-ulangme,lnbatasi penamaan yang lain de,ngan narla )ang

sarna. Hanya saja jika hal itu png datang dari Nabi SAW dan baku dari

beliau bahwa itu adalatr nash )ang sama sekali tidak bisa ditalwilkan maka

harus befrcnti pada yang dernikian itu.

Firman Allah SWT,'$'el;i{tS * 
D an Al Qur' an yang agung," di

)Nang agung karena cakupannya atas apa-apa yang berhubungan dengan

pokok-pokok Islam dan telah bertatu penj elasmryra dalam surahAl Faatihah"

. Ptklj*T. pnla, "Waa di dalamnya harus dibuang- Asalnya:
',ffl;l t;frpii u;.'6A'U $;t'Jitifl 3r6:t "Dan sesungguhnya Kami telah

berilran lcepadamu ujuh ayat yang dibaca berttlang'ulang: Al Qur'an
yang agung." Sebagaimana trngfryan seorang peryrair:

f;At;.fi{iq.t lf#t /.1: llt,).st Jl.

Kepada raia perkasa, anak si pemberani

Singa sebuah pasukan di dalam kcrtmunantot

Telah dijelasl@ @a fi rman Allab'r,j^r';li a;l!al6,7"tti.fi JL I tW
"Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa-" (Qs.

AlBaqarah l2l:238)

m lni adalah upayaAth-Thabari (1489), Ibuu Iktsir (4/465) dan Jumhu ahli taftir
sr Bait pengnatnlra lidak manshub.
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F'irmanAllah:

*'t$ 1S ;e +"rf + vzii c Uaiie'o35 I
@$u'fl.AA+;afFt

"langanlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganma kepada

kenikmatan hidup ysng telah Kami berikan kepada beberapa

golongan di antara merelca (orang-orang haftr itu), dan janganlah

kamu bersedih hati terhadap merekt dan berendah dirilah kannu

terhadop orangqrangyang berimcz.'(Qs.Al Hiir [lfl: 88)

Dalm a5at ini dibahas &Emasalah:

Pqtana:FirmalAllah SWT: Aie $3:i S "Jotganlah sekali-kati

knmu menu{ ulckan pandanganmu." Artraya: Aku telah cukupkm englcau

dengurAl Qur'an dari keinginan kepada sesuatu )rang ada di 
.'ngan 

rnmusia

Sesungutqabukmdai golongmkitaorang ngtidakmerasabutuhk€pada

Al Qur'an. Maksudnya, bukan dari golongan kita (muslim) orang yang

berpendapat batrwa dirinya tidak bututr kepada apa-apa )ang ada di sisi-

Nya benpaAl Qur'an hingga matarryra melihat kepada peftiasm-perhiasan

duniq sedangftan padaAl Qrn' an sejumlatr pargetalnran tentang Tirhan.u

Dilrxakaru'tsahwabeliau mernenuhi tujuh l<afilah dariAl Bushra dan

Adzd'at milik orangYafiudi dui Quaizhah dmAn-Nadbr dalmt satu hai. Di

m Pendapat iniperlu ditinjau, karenajika seseorang inginmenjadikayamaka artinya,
nprasa cukup, tentu mengatakan, "..Li." Akan tetapi hadits di sini diambil dari

,r-33i, dengankata lain: danmmbaguskansuara. Di dalamafsimya (4/
466) Ibnu Kasir berkata, "Ibnu Uyainah nulai menafsirkan sebuah hardtts shahih:

*Uuind'n9'rl
"Bulcan dari golongan lrami (mustrn) orang yang tidak merasa'butuh kepada At

Qur'an."
Kepada makna tidak merasa butuh kepada se$utu yang lainnya. Ini adalah penafsiran

yarrgshahih, akan tetapi ini adalah apa )rang dimaksud dari hadits ini."
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dalamnya gandum, parfum, permata dan kekayaan dari laut. Maka kaum

muslim berkat4 "Jika harta-harta ini untuk kita, maka tentu kita akan

memperkuat diri dengannp dan semua itu kita nafl<ahkan di jalanAllah."

Maka Allah menurunkan3o3 firman-Nya, O6l Gt!!Jl;it; iiS
"Dan sesungguhnya Kami telah berilan kepadarnu njuh ayat yang

dibaca beralang-ulcng." Maksudnf i4 hal ini lebih baik bagi kalian semua

daripada tujuh kafilah. Maka jangan jadikan mata kalian memandang

kepadanya. Dan kepada yang derrikian inilah Ibnu Uyainah me,nuju- Dan

aldrinryaamengeluadcan sabdaRasulullah SAW,

"Bulran dari golongan kami (nuslim) orang yang tidak merasa

butuh kepada Al Qur'an." Maksudnya, orang yang tidak

mernbututrkanqra. I\dalma ini telah berlalu di bagian awal kitab ini.

Malcna, frq"rjl "Kenibnatan hidup yang telah Kami beriknn

lrepada beberapa golongan di antara mereka." Maksudnya, berbagai

kenihnatan yang sangat bagus. Dengan kata lain l4g: orang-onmg kafa yang

sebagian seperti sebagian yng lain dalam hal kekayaan. Mereka ini pasang-

pasangan.

Keduat Ayat ini me,lnrntutpelarangan dari menikmati kesenangan-

kese,nangan dunia secara berlebihan. Setiap haurba harus mulai mengarah

untuk ibadatrkepadaTirhmrryra Penrmpamamnya adalatr firmmAlah SWT,

\4 ;{,Fr. $:ni #'i,L5'fr qif + v;11 t1 yate liS {s "Dan

janganlah lwmu tujulcan kedua matamu kepada apa yang telah Kami

berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga

kehidupan dunia untuk kami cobai mercka dengannya. " (Qs. Thahaa [20] :

r3r)

Namrm tidaklah demikian Diriwaptkar dni Nabi SAW bahwabeliau

bersabda,

pr,;liu;w n'Jq';

3B Lih- Asbab An-Nurul, karyaAl Wahidi hal. 208.
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tyLst A,i- i:;',+i'&,i irlt !q;'u'A *
" Dij adikan kecintaanht di antara urusan dunia kalian, percmpuan

dan minyak wangi. Dan dijadikannya shalat sebagai pmyejuk

matahr."soa

Rasulullah SArrI/ banyak sibuk dengan para wanita, memiliki watak

kernanusiaan dan menikmati keindahan dalam ciptaan manusia Beliaujuga

selalu mengenakan minyak wangi. Mata beliau tidak pemah tersejukkan

melafuikar dalam penunaiar *ralat l<efilra sdmg munaiat kepada Tbhm" Beliau

berpandangan bahwa munajat kepada-Nya lebih layak dan lebih utama Di
dalm agama Muhammad tidak adak€rahiban danharus melalrukm segala

macrm amal shalih sebagaimana dalam agama Isa. BahkanAllah SWT

me,nsyari'atkan kecendenngan kepadakebenaran de,ngan mudah (foanifiah

s amfoah) yatgmunri dari kesulitan dan dimudahlcan bagi manusia Ketika

sebagai manusia maka ia memiliki qahwat dm ketikakembati kepadaAllah

l rs dengmhati yangbersitr Praqai' dan ormg-ormgil{rlas daikalmgan

orang-ormg utama barryak memahan diri dari berbagai macam kenihnatan

dm memrnikan kehi&rya untuk Rabb Pqnilik hnni dar lmgit dalm setrari

ymgpalmguteta

Ketika dunia telatr didominasi oleh hal-hal yang haram hukunnp,
sehingga se,mua hamba di dunia ini terpaksa berbaur dengan apa-apa yang

sebe,narnya tidak boleh berbaur dengannya dan melaktrkan sesuatu lang
s$enmlahran makamerrbacal$ihdanalaidarignrsan

&mia adalah lebih tepat dan lebih adil bagi seorang hanrba Rasulullah SAW

b€rsabd4

u Sebuah hadits yang disebuttan olehAs-Suyuthi dala',n Al Jami'Al Kabir (211474)
dari riwayatAhmad pada pernbahasan Zuhtrd den wanita, juga oleh Ibnu Sa'ad, Abu
Ya'la dan Al Hakim dzlzm Al Muadralq AJBaifrr41i dalam Sunan wa Sumnnvihi wa
Adh-Dhia. Semlarya dari Anas. Hadits ini ada pula dalam Al Jami'Ash-Shaghri dengan
nornor: 3669 dan dirumskau bahwa dia hasan- Al Mrmawi berkatq "Dad Anas bin
Malik " Al Hakim rnengatakan, *Shahih m€nunrt syarat Muslim-" Al HafizhAl Iraqi
berkate "Isnadnya bagus." Ibnu Hajar rcngatakan, "Hasan". Lth" Kasyf Al Khafa,
nortr.r: 1089.

I
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'i;3\e& 
/,At )s't'rk-'ot;; urlt e &

P, , t*r\ :a'e,:;t )Vt
"Akan datang kepada manusia suatu masa di mana harta terbaik

seorang muslim adalah lambing yang selalu dia ihfii hingga ke

puncak gunung-gunung dan tempat-tempat di sejumlah lokasi

knrena melarikan diri dengan agamanya dari berbagai macam

fitnah.'nos

Firman Allalu '$'{F$i "Dan ianganlah lcamu bersedih hati

terhadap mae*a." Mal<stdrya,Imgan bersedih karcna orang-orang musyrik

jika mereka tidak mau berimarL

Dikatakan, "Artinya, jangan bersedih karena apa'apa )turg dib€rikan

kepadamereka sebagaikenikmatandi dunia,bagimu di akhirat dan lebih

utma dri itu semua"

Dkatakar pula'Tanganbersodih kaenamemeka, jikamoekab€rjatan

menuju adzab, kare,na mereka adalah orang yang pantas diadzab.'ffi

'err4&4 ;;-t'r "Dan berendah diritah kamu terhadap

orang-orang yang beriman " I\daksudn5na, lerrbutkan sikapmu kepada siapa

saj a yang beriman kepadamu (Muhammad) dan bertawadhu'lah3o7 unhrk

me,reka

Asalnya: Iika seekor bunrng merenglarh anak-maknya kepada dirirya

rG Sebuah hadits dengan lafaz.h png &kat yang diriwayatkan olehAl Bukhari pada

peinbahasan ffing permilaan p€nciptaan, bab: Harta Seorang Muslim adalah Kambing
yang Selalu Dia Ikuti hingga ke Puncak Grmrmg-grmung. Abu Daud Ibnu Majalu pada

pembahasan tentang Fitnab An-Nasa'i dalam pembahasan tentang Iman, Malik pada

pernbahasan tentang meminta izin, bab: Riwayat tentang Kambing (21970) danAhmad
dalarn Al Musnad (3 I 30 dm 6).

306 Lih" Tafsir NMawardi Ql37 7\.
307 Lih. Lisan Al'Arab, errti: g+ dar. Al Muhanar Al Waj iz (81355).
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maka dia mendatarkan sayapnla lalu mengatupkannya atas anak-anaknya.

Yang demikian ini dijadikan sifat untuk manusia yang mendekatkan para

pengilott),a

Dikatakan, 'Fulan rendatl sayap." Maksudnla, mulia dan tenang. Dua

sayap anakAdam di kedua sisinp, yang demikian itu sebagaimana firman

Allah SWT yang artinya , J+t+ ;Jl !A'&iS "Dan kepitkanlah

tanganmu ke kettalonz..." (Qs. Thaatraa l20l:22'1. Sayap seekorburung

adalatr tangannya Seorang penyair me,luturtarl

.t.zz tot I 1. tt.
EU> e el .,le J^z f fLqt;t?;;l
Culatp bagirnu seorang pemuda memimpin suatu kaum

Membantu saudaralu yang sakit dengan kelembutan

Maksudqa, tawadhu' dan le,mbut.

tr'irmanAllah:

@l*ie-nJ;sfi! --.r.:{ri$slilb
$Dan kalakanlah: 'Sesungguhnya aku adalah pemberi peringotan

yang menjelaskan.' Sebagaimana (Kami Telah memberi

peringatan), kami telah menurunkan (azab) kepada orangqrang
yang membagi-bagi (Kitab Allah)." (Qs.Al Hijr [15]: 89-90)

Di dalam ayat ini terdapat kata yang dihilangkan. Asalnya:

$ti;';JJ'j-iil,6 r)!. "S"runggrhnya aht adalah pemberi peingatan
yang j elas alran adanya adzab.'noi Yangdihilangkan maf ' ulny4mengingat

bahwa penrberian poingatan mentrqjul&an kepadanya Sebagaimana firman

Allah yans lain, @ <iiSSG'ni jr!,3r,;1t'5itf *.lku telah
memperingatkan lcamu dengan pethi seperti petir yang menimpa knum

t6 Lih. I'rab Al Qur' an,l<ar1,a An-Nuhas (3/389).
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'Aad dan Ramud;' (Qs. Fushshilat [41 ]: I 3)

Dikatakan, "Htruf kafadalah tarnbahan." Maksudnyq Aku telatt

memperingatkan kamu semua dengan apa yang telatr Kami tunmkan kepada

rnereka yang membagi-bagi (Kitab Allah). Sebagaimana firman-Nya,

@ :.-- 4.3 A 
*Tldakada sesuatupunyang serupa dengan Dia-"

(Qs. Asy-Syuuraa p2l: ll)
Dikatakan pula, "Aku telatr memperingatkan dengan apa yang telah

Kami turunkan ke,pada mereka yang merrb ap,-bagr (Kitab Allah)."

Dikatakan pu14 "Artinya, sebagaimana yang telah Kami turunkan

kepada mereka yang merrbag-bag (KrtS Allah)." Maksudnla, benqa dzab

dan cukup bagi Kami batrwa engkau menghadapi merekapara penghina.

Maka sarnpaikanlah olehmu s@ara terang-terangan segala apa yang

diperintahkan ftepadamu) dan berpalingleh d66 orang-oftmg png musyrik

png membangkang. Iadi cukrp bagi Karti dengan para pemimpin" dengan

telatr engkau sampaikan kepada mereka apa-apayang engkau sampaikan.

Tbrj adi pertentangan tentmg'*;;:;i " Orang-orang yang membagi-

bagi (Kitab All ah) ;' menjadi tujuh pendapat.

I . Muqatil danAl Farra' berpend4at 'Mereka adalah e,rum belas orang

png diutus olehAl Walid binAl Mughixah pada hari-hari musim haji

lalu merekamerrbagi pinggiran kota Makka[ jalur-jalurjalannya dan

daerah perkampungannya. Mereka berkata kepada orang yang

melaluiny4 "Jangan k*rawatir dengan yang keluar dari kami yang

mengaku sebagai nabi, dia adalah orang gila-" Bahkan munglin mereka

me,ngatakan, '"Tukang sihit'', atau mungkin mengatakan, '?enyait'',

mungkin mereka mengatakaru "Dukun." Mereka dinamakan orang-

orang png memrbagi KitabAilah karenamerekamembagi-bagi semua

jalar itu sehinggaAllahmerratikarmerekadengankernatian ngbunft

Mereka mengangkatAl Walid binAl Mughirah sebagai hakim pada

pintu masjid. Jika mereka bertanya tentang Nabi SAW dia menjawab,

"Metrekabenar."
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3.

Qatadah berkata, 'Mereka adalah kaum dari orangorang kafir Quraisy
yang membagi-bagi Kitabuflah sehingga mereka menjadikan

sebagianqra sebagai ryair dan sebagian png lain s$agai sihir, sebagian

sebagai perdukunan dan sebagian sebagai coita-cerita bohong orang-

orangterrdatrulu."

Ibnu Abbas berkata, 'Mereka adalahAhli Kitab yang beriman kepada

sebagiannya dan kufur kepada sebagian yang lain." De,mikian juga

pendapat Ilaimafu'Mereka adalahAhli Kitab."

Dinamakan 'para pembagi Kitab Allah'karena mereka mencela,

sehingga sebagian mereka berkata" "Surah ini milikku dan surah ini
rrrilihnu"

Qatadah berkata, "Mereka membagi kitab mereka dan memisah-

misahkan, merusakkan dan menrbahrrya-"

ZaidbinAslarnberkafa'Yang dimaksud adalatrKaum Shalib-" Merelra

menrbagi tugas untuk merrburnrhrrya, sehingga mer€ka dinanakm'pra
pembagi Kitab Allah'.3oe Sebagaimana firman Allah SWT,

,{f^l irfoL{Vifrw "Bersurnpahlah kamu dengan natna

Allah, bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan

tibaliba beserta keluarganya di malam hari." (Qs. An-Naml [27]:
4e)

Al Akhfasy berkat4 'Mereka adalah kaum png bersumpah."3ro

Dikatakan pula batrwa mereka adalah Al Ash bin Wail, Utbah dan

Syaibah keduanya adalah anak Rabi'ah, Abu Jahl bin Hisyarn,AbuA1

Bakhtari bin Hisyam, An-Nadhr bin Al Harits, Umalyah bin Khalaf

36 Pendapat-pendapat ini disebutkan olehAth-Thabari dalam tafsinrya (14119) dan dia
b€mmadzhab bahwa ayat ini dimasuki oleh orang yang rrembagi-bagi KitabAllah dengan
mendustakan sebagian danmembenarkan sebagian yang lain, akhimya mereka merjadi
sebagian orang )rang layak disegerakan siksa dari Allah di dunia sebehrm turunnya
ayat-ayat.

3r0 Pe'rdapatAl Akhfasy yang disebutkan olehAl Mawardi dalam Tafsir (21378).

5.

6.

7.

2.
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dan Munabbih binAl Hajjaj. Derrikian disebutkan olehAl Mawardi.

FlrmanAllah:

'tt*,'t lt-Aik'U-rtl
u...(yaitu) orangerang yang telah meniadikan Al Qur'an itu

terbagi-bagi.' (Qs. Al Hiir [15] : 91)

Ini adatatr sifat Al Muqtasimin Dikatakan, "Ini adalah mubtada'

sedangkan *habamya adalah';i{U ." B entuk tun ggal,;* adalah i' r ?
dari asal kata: 'ei! ,sf 'zi* tpt '*b (Aku bagi-bagi sesuatu,

Maksudnya, aht pi,sah-pisahkan) dan setiap bagran adalatr idhdhah.stl

Sebagian mereka mengatakan, "Asalnya adalah idhwah yang kemudian

dikurangi huruf wau.-nya,"3t2 sehingga dijamakkan menjadi idhiin.

Sebagaimana mereka me, rgatakarl' Iziin vrfiikbenhrk j amak' izah. Asalnya

adalah' intah, de,rnikianj ugt *ubfuh dan tsabiin. Ivlaknaqra kernbali kepada

apa png telah kami sebutkan dal alrnh,ata al muqt as imin.

Ibnu Abbas berkat4'Mereka beriman kepada sebagian dan kufur

krp.d" sebagian yang lain.'Bt3 Dikatakan, "Me'reka memisatr-misahkan

pendapat-pendapat mereka berke,naan dengan hal ini sehingga mereka

menjadikannya kedustaan, sihir, perdukunan dan sya'ir."3r4 Iralu mereka

memisatl-misahkan atau merrcah-mecalurya- Sorang perryair, )aitu Rutbah

berkat4

AAUp,'it'*yt

!"LiLlsf, -Sf, ihluh(d2430)dtn'AlMuhanqAlWaiiz(81356).
ttz t ih. ltfaja2 Al Qur'an,tzryalbnu LJbaidah (l/355).
ttsl ih.Jami'AlBayan,Y,aryaAth-Thabai(l4l4'4.),Ma'aniAlQur'an,krytAn-Nuhas

(4 I 43), Al Mulanar Al Waj iz (8 B 5 6).
ttlLift-Jam/AlBayan,laryaAth-Thabari(14144\,Ma'aniAl Qur'an,karfaAn-Nuhas

(4143), Al Muharrar Al Wajiz (81356).
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Agama Allah itu tidak terpecah-pecah ?tt

Maksudnya, tidak dipilah-pilah. Dikatakan pul4'?engurangannya

adalah ha',asalqra adalatr' adhhah, l,clrura idMhah dan idhiindalarn bahasa

kaum Quraisy adalatr sihir." Mereka mengatakan kepada seorang penyihir,

"'Aaadha dan kepada para penyihir' aadhihah.'nrc

Seorang peryrair menuturkan,

,*i,ypcsr#Ay q'6t u ;r!:rLl
Afu berlindung kepada Rabb-ht dari para peniup

P ada ikatan-ikatan yang dipis ah-pis ahkan3 I 7

Di dalur sebuatr hadits: Rasulullah SAril/melaknat para perrbagi-bagi

Kitab Atlah dan orang yang minta agar Kitab Allah dibagi-bag. Ditafsirkan:

Penyihir dan orang ),ang minta disihirkan. Artirya, kebaqakm cacian adalah

teftadry Al Qur'an dan mereka mernbuat be,lbagai macam pendustaan dalam

hal ini. Sehingga mereka me, rgatakaq "Sihir dan kisatr-kisah dusta tentang

orang-orang terdahulu, dia (Muhammad atau Al Qur'an) itu haqra bercerita

bohong dan lain sebagainya."

Padanan' i dhah'memecah-memecah' adalah sy afah yurg asalnya

3r5 Sebuah penguat dari rajaz yang sangat panjang karf RukJrah binAl Hajjaj yang
permilaannya:

W o\t, $ti.'r. vi;8 Liltu,si\t |L:t)t

Arrta berhutang sedanglan utang-utang harus ditunaikan
Malra dia tunda sebagian dan ia tunaikan sebagian

Lih. Diwannya dan Al-Lban 6116i; r r ., Ath-Thabari(14145),IbnuAthiyah (8/356),
MajazAl Qur'an,kzryaAbl LJbaidah(l/355),Ma'aniAl Qur'an,karyaAn-Nuhas (4/
,14) dan 

"afsir 
Al Mawardi ( U 37 9).

316 Yang mengutarakan pendapat ini adalah nrrimall budak IbnuAbbas RA dan ini
menjadipilihanAlFarra' dzlanMa'ani-rya(2/92).Lth.AlMuharrarAlWajb(8/357).

3r7 Penguat dalamAl-Lisan dat Ash-Shihhah dari, entri: r,a-c, juga dalam Fath Al
Qadir(38,03).
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adalatr syafahah sebagaimana sanah asalnya adalatr sanahah. Mereka

mengurangi huruf fta' asli dan membalrukan ha' tand4 yaitu: untuk

menunjukkan tal<niits. Dikatakan, "Dia adalatr Al 'Adhhu yang artinya

trrfiull

Sedangkail l' Adhihah dalahucapm ymg mengada-ada Yaitu: ketika

marusia melrgada-ada dan mengatakan apa-apayarLgtidak ada sebenamya.

Dkatakan: W'Wyang afiinla: mengda-ngatainya dengan 4a-apayang

tidak sebenarryra-

Juga dikatakan: 'qbbl :rii artinya: Engkau membawa cerita yang

mengada-ada

Al Kisa.i berkat4 *Al'Adhhuadatah kedustaan dan kebohongan.'8r8

Bentuk jamaknya adalah'udhuun,sebagaimana' izah uzuun Allah swT

berfirmaru @ ura: ol'nirt lk A)tt " ... (yoitu) orang-orang yang telah

menjadikan Al Qur'an itu terbagi-bagt-"

Dkatakanpul a*i:jab yang artinp: merekaberiman dengan apa-apa

yang mereka cintai dan lufur kepada selainnya, sehingga kekufuran mereka

menggugud(m keimanmryra"

Al Farra' berpe,ndapat bahwa kata-kata itu diambil dari kata ib{jJi

yang artinya adatah sebatang pohon di lenrbatr png mengeluarkan sanacam

dud.3re

'tt LIL J'r@b Al Qu' an,bryAel'Iuhas (3889).
ttg Lih Ma' olni Al Qur' an,karya Al Farra' (U92\ dengaa lafazhya:

@; W;ti Wi d':*) *\ (,&) cbi5 4t;2
Bennrktunggil'idhiinadalah 'adhahun. Dalamkeadaan madu', 'udhuun sedangkan

dalarr keadaan manshub dat maintur adalah 'idhiin. Dia mengatakan' "Sedangkan

rnalnanlxa'menjadikanAlQaranituterbagi-bagi'dengankatalain'merekamembagi-
baginya dan meqjadilcannya sihir, kedustaan dan cerita-cerita palsu tentaog orang-

orang terdahulu.

l[ 
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FlmanAllah:

@t ;tau(tr @ U,ar ;#iig d4i
uMaka demi Tuhanmu, Kamipasti a*an menanyai mereka semua,

terrtang apa yang tehh mereha kerjakan dahulu.D

(Qs.At Hijr [15]: 92-93)

FirmanAll e iyit )illi*i fi;i *Mala demi tuhawnt+ Kami
pasti alcan menanyai mereka semua." Maksudnya, sungguh pasti Kami
(baca: Allah) akan menanyai mereka te,lrtang apa-qpa )ang disebut-sebut di
kalangan mereka, yaitu yang mereka lakukan ketika di drmia

SedmgkalpadaAl Bulfrmi: Sejurnlah ulanaberkenam dengar firman

Allah, @ttf$U€uf @|dtffi {p;J:rt "Maka demi
Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apayang
telah mercka kerjakan dahulu." Mereka me, rgatakan bahwa itu berkenaan

de,nganucap.o, iilt lf .I i (ndak ada Tulwnyang berhak disenbah selain

Allah).32o

Menurut saya (Al Qurthubi): Hadits ini telah diriwaptkan de,ngan

derajat marfii '. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Al Hakim, diaberkata: Al
Janrd bin Mu'adz me,nlampaikan hadits kepada kami, diaberkata: Al Fadhl

bin Musa me,rryrampaikan hadits kepada kami dari Slarik dari Iaits dari Basyir

bin Natrik fui Anas bin l\4atih dmi Rasulullah SAW be,rkenaan dengan firman

Allah, @'oieij(u, ai>*t;|ftixJ o,'".3'j "Maka demi
Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai merelca semua, tentang apa yang

telah mereka kerjakan dahulu." Beliau bersabda batrwa itu berkenaan

dengan ucapan: iirr it i1l lnaak ada Tuhan yang berhak untuk
dis emb ah s e I ain Al I ah).'21

rr HR Al Bulfiari pada pembehasan tentang Sejarah. Lfr,. Ruh Al Ma'ani (41330).
32r HRAt-TimridlzipadapembahasantentangTirfsirdariAnas (5298 nomor: 3126).Diz

mengatakan tentanpya, *Ini hadits gharib dan disebutkan oleh Ath-Thabari dalam
Jami'Al Bcyan (14146), Ibnu Katsir dalam tafsinrya (2/558 dan 559), AlAlusi dalamRzi
Al Ma'ani(4/330) daririwayatAlTimfdzi danjama'ahdariAnas. Juga olehAlBul$ari.
Juga diriwayatkan dari IbnuUrnar dan Mujahid."
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Abu Abdillah berkata, 'Maknanya menurut kami adalah tentang

kebenaran iirr lt fit lnaar ada Tuhan yang berhak disembah selain

Allah) dan memernthr segala konselnve,r:sinya."

Yang demikian itu karenaAllah SWT di dalam apa yang telah Dia

turunkan me,nyebutkan' amal Srckeqaan) dengan berfirman, " t entang ap a

yang telah mereka kerjakan dahulu" dan tidak menyebutkan "tentang apa

yang telah merekn katakan dahulu", sekalipun kadang-kadang boleh

" merrahami batrwa perkataan adalah amal lisan. Akan tetapi makna padanya

adalah apa yang dikenal oleh para atrli bahasa bahwa perkataan adalah

perkataaq se,me,ntara amal adalah amal. Bahkan Rasulullatl SAW bersabda

"Tbntang: tidak ada fiihan yang berhak untuk disembah selain

Allah;'

Maksudqa, te,nhng merrenuhi sqata konsdsrensirya darjujur dalam

mengucrykannya. Sebagaimana dikatakan olehAl HasanAl Basbri, 'lman
bukan dengan berhias dan agama bukan de,ngan angan-angan, akan tetapi

apa-rya yang bersemayam di dalam hati dm dibena*an oleh amal.'az Oleh

sebab itu ketika Rasulullah SAwbersabda,

, llt J'-: t- :Sa ,'rt)r ;;:> ri*J lir it dl\ Jv u
. Nt r:*'*i:F'o|t,iG't riLt'*yY,

"Barangsiapa mengucapkan 'Tidak ada Tuhan yang Urnon
disembah selain Allah'dengan iWtlas maka dia masuk sutga."

Dkatakaq'Walmi Rasulullah, bagairnauiktrlasnla ?." Beliaubersabd4

"Dia mampu membatasinya dari apa-apa yang diharamkan oleh

32 Sebuah atsar dariAl Hasan yang disebutkaa olehAbu Hay5ran dzlanAl Bahr (51

470).

{rr lt i\o'*
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Allah.' 3 2 3 (HR Zaid bin Arqam)

Darinya (Zaid) pula bahwa Rasulullah SAW bersabdq

'ir. v iirr \\ iL.\,;l',/ Lf 4- \f AL.'w'i:t Ly

u$ Yt , {t ;-t t- $u ,'&it d'*) lf ,* q
ei t4 tl;:) $!tt ,-p t2> 

'i6 r fir vt uy'*,'r;ril.

e. r.rlrt J:Ll o:fu:t,#!i i:;'o'jA,,l)
"sesungguhnya Allah telah berjanji kepadaku, 'Tidak ada

seseorangpun dari um.at-Ku datang kepada-Ku dengan:
iilr it fl 1 Tnaakada Tuhanyang berhakdisembah setainAtlah)

tidak mencampurinya dengan sesuatu yang lain, melainkan waiib

bagilrya nasuk surga." Parasahabat berkat4'"\Mahai Rasulullab apa

yurgmencampuri iilr \l ni 1 CndakadaTbhmpngbertrakuntuk
disembatr selainAllah) ?." Beliau menjawab, "Ketamakan kepada

dunia dan menghimpwtnya lalu mencegah dirinya darinya. mercla

menguuplran ucopan para nabi akan tetapi me lahtlcan perbuatan'

perbuatan orang-orang sombong.'n2a

Anas bin Malik meriwapfkanbahwa Rasulullah SAwbersabda

pE3liLrr*; lY'*ur W'f ,Qt # it !i1 v
"o\itv :ri6 i *, *'iq''^i* rt;t $$ ,|4) &

lilr 'vt '4\'f.k ,'litr ;Gr'€''-\!i:r
"Iidak ada fithan yang U** O*"*bah selain.eaon, mencegah

para hamba dari murka Allah selama mercka tidakmengutamakan

38 HR. Al Hakinr, AttFThabrani dalarll Al Kabn, Abu Na'im dalamAl Hilyah daciTaid'
binArqarn Lih . Karu Al 'Ummal (116l nomor: 205).

3a HR Al Hakim dari Zaid bin Arqam, Karu Al'Ummal (l/50 nomor: 146).



transaksi duniawi merelca atas agama mereka. lika mereka

mengutamakan trawaksi duniawi atas agarna merclca lalu merclca

mengatakan, 'Tidak ada Tuhan yong berhak disembah selain

Allah,'maka akan ditolak dan dikcmbalikan lcepada mereka,

seraya Allah berkata lrepada merelca, 'Kalian dusta'.'nB

Isnad-isnadnya di dalam kitab Nawadir Al Ushul.

Menurut saya (AI Qurthubi): Ayat ini secara umum me,nunjtrlkan

adanya pertanyaan untuk semua pihak dan muhasabah (ntopeksi atau

waluasi) bagi mereka, baik 1mg kafir atau yang muhnin, kecuali ormg yang

mamk surga taryaproses hffi sebagaimena ymg telah kami jelaskan dalam

kttab At-TadzWrah. Jika dikatakan, "Apakah orang kafu ditanya dan

dihisab?.' I\dakakamijawab,'Dalam hal ini terjadi perbedaanp€ndapat dan

kami telah menyebutkannya dalam kitab At-Tadzkirah.YgVlelas akan

ditanyaberdasa*an ayat dan firuran-Np, @'ti * n{y i*3"Dan
tahanlah merela (di tempat perhentian) karcna sesungguhnya mercka

akan ditanya." (Qs. Ash-Shaffaat l37l 2$. Juga firman-Nya,

@ FdUr &'olF O '6qE.,Jil'etl"sornggrhnya kepada Kami-lah

kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban Kami-lah
menghisab mereka." (Qs.Al Ghaassiyah [88]: 25-26)

Jika dikatakan: Allatr SWT telatr berfirm ^, +,;:5 * iy^-15
sr;;J."...dan tidaHah perlu ditanya kepada orang-orang yang

berdos a itu, tentang dos a4osa merclca." (Qs. Al qashshash [28] : 78). Juga

berrirman, @3ti SS'el4i*]ai{ #'i "Pada waktu itu
manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya." (Qs. Ar-Rahmaan [55] :

39). Juga berfinnan, fifr A:Jhi $'3 " .... dan Atlah tidak akan berbicara

lrcpada mereka... ." (Qs. Al Baqarah [2]: n a)

Jugaberfirman, @ t ;.;; );i-d,,* -i)-rl< "sesungguhnya

merclra pada hari itu benar-benar turtutup dari (rahmat) Tuhan mereka."

3r HR Al llakimdariAnas. Li&.. Karu Al'Unmal (ll62nomor: 221).



(Qs. Al Muthamfin [83] : I 5).

Maka kami mengatakan, "Kiamat adalah tempat-tempat, ada ternpat

pertanyaan dan perrbicaraan. Juga ada tempat yang tidak ada semua itu"

Ilaimah berkat4 "Kiamat adalah tempat-tempat. Ditanya di suatu

tempat dan tidak ditanya di terpat yang lain."

Ibnu Abbas berkata, 'Mereka tidak ditaqra dengan suatu pertanyaan

untukmenguji atau melihat pengetahuannya deirgar pertanpan-pertanpan:

Apaloh lolian me,ngetatrui )ang derrikian dan demikian, karenaAtlah Maha

Me,ngetahui segala sesuatg akan tetei Allah akan bertanya kepada mereka

dengan suatu pertaqaan rmhrk menggertak dan mernbunrkkan MakaAllah

akan bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian maksiat kepadaAl Qur'an
dan apa alasan-alasan kalian dalam hal ini?."r26 Maka Dia pun bersandar

kepadajan aban ini (untuk me,rnberikm huluman)."

Dikatakan bahwq "'uj*lt;illiti Kami pasti akan menanyai

merclca semna." Maksudnla, orang-orang muhnin yang mukallaf (dewasa

dan berakal). Penjelasannya adalah firman Allah SWT, #i$Lrli lt
@,.#l * "Kemudian kamu pasti alan ditanyai pada hal itu tentang

kenilonatan (yang lcamu megah-megahkan di dunia itu)." (Qs. At-
Takaatsur [02]: 8)

Pendapat dengan malna umum adalah lebih utama sebagaimana telah

disebutkan . Wallahu a' lam.

3tr Sebuah atsar dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabad (14146) dan
IbnuAthiyah (8/358) sccara makn,n)ra.
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FirmanAllah:

a"i{ Q O1{# c,"i't3';'i q{*:u

nMaka sampaitcanlolt olchmu secora terang-terangan segala apa

yang diperintahkan (kcpadama) dan berpalinglah dari orang+rang
yang musyrih Sesunggahnya Kani memelihara kamu daripada

ftejahatan) orangetang yong memperolok-olokkan (kamu).'
(Qs.AtHiir [15]: 9+9,

FinnanAllah SWT, ';:i q L;ilii "Maka sampailcanlah olehmu

seoara teranglerangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu)."

Maksudnya, segala apa y"ang telah diperintahkan kepadamu. Dengan kata

lairq sampaikan risalahAllah kepada semua manusia dengan menegalikan

hujiah di hadapan mereka. Atlah telah memerintatrkan kepadamu png
derrikianitr"

As h - Shad' artnya Asy- Sy aqq (celah) dan : iil r 7W artnya: Kaum

ituberpemcar. Sedemikian itupula firmanAllalr, tt:il,U. )17" ...Wda hari

itu merelra terpisah-pisaft ." (Qs. Ar-Ruum [30] : a3). Maksudnya, mereka

terpencar-pencar. 'L;(Jig lb:.Lb (Afu pisah-pisahkan mereka sehingga

terpis ah-pisahlah mereka). Asal makn a As h- Shad' adalatr terpisatr-pisah

dan celah.327

Abu Dzuaib berkata ketika menyebutkan ciri-ciri keledai-keledai

mihkr)in

t zc tz ,. -i, i, t.c.t

L&-slt+r,P"4-
Sealran sernuanya rumbongan dan seakan kelompok

;lffrri;yrffi,

.., j. t?f
{-.1+Pt

tzt L;t . Ash-Shihhah3||242.



Membanjir di atas taruhan judi dan terpencar-pencar.1zB

Maksudnya" terpisah-pisah dan terpecah-pecatr.

Finrran-Nv", 'j'i 4 {riiii 
uMaka sampaikanlah olehmu

secara terang-terangan segala apa yang diperintahlcan (kepadamu)."

MennnrtAl Fana'3D,'Yang dimaksud d^grn{*6 aaa* s*uan p€rintatt

artinya munculkan agirmamu Lalu 6 bersama de,lrgan kata kerja sedemikian

rupa sama de,ngan mas hdar."

Ibnu Al A rabi berkata, "Makna ';'f q. Lb! 'So paikanlah

olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan
(kep adamu),' adalatr sasarlall' 430

Dikatakan, "';'i q'(*1i'Maka sampaikanlah olehmu secara

terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu),'

malsufrry4 pencarkarpersekutuandankesahrmmerekadeirymmenyenrkm

kepada tauhid" sesungguhnya mereka itu terpecatr-pecatr dengan sebagran

yang me,nyambut." Sehingga dengan de,rriki an Ash-Shad ' ke,lnbali kepada

makna pemecahan kelompok orang-orang kafir.

FirmanAllah SW'T, '6# ,f dfli "Dan berpalinglah dari
orang-orang yang musyrilq" mal<*&yardari sikap mempeilEtikan hinaan

dan perkataan mereka Allah SWT telah memutuskan engkau dari apa-apa

3u SehrahbaikkaryaAbuDzu'aibyangadadalamdiwanmilikAlHadzaliyyin Olq.Al-
Lisan,end: LJ,4. SedangkanAth-Thabai(L4l46),Al Ma'ani,katyaAn-Nuhas (4/45)

dan Maj az Al Qur' an (l / 3 5 5).
tD Lih. M a' ani Al Qur' an, V,aryarya @ 93).
3to Al-Lisan entri: f.r-a. Ibnu Al A rabi berkenaan dengan firma& ';t q {;;i| '

"Malca sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apayang diperintahkan
(lcepadamu)," dengan kata lain: Pecahkan keloryok mereka dengan tauhid. Tsa'lab
berkata" ".{,ku pernah rnendengar Badui datang ke rnajlis IbnuAl A'rabi lalu berkata:
Mrlcra i'i, t- '?'*6 'Maka sampailanlah olehmu secara terang-terangan segala
apa yang dip&niahkan ftepadamu).' Adalab tujukan l<epa da apayang diperintahkan
kepadamu." Iaberkata: OrangArab mengatakan,'Lryi ilit maksudrya: Tujulahdia
karena dia seorang yang mulia."
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yang m€reka katakan. Sdangkan lbnuAbbas berkat4'Tni mansukh dengan

fi rman-Nya3 ",'6r;tJl Ui3l5 Maka bunuhl ah or an g- o r an g musyri k"
(Qs.At-Taubah[9]:5)

AMultah bin LJbaid bed€ta,'Nabi SAW masih sembrmyi-sembunyi

dalam berdahrah hinggatunm firmanAllah SWT, ';'i q te:ri 'Mal@

sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang
diprintahkan (kcpadamu).' Maka beliau brsama para sahabatnya keluar."

Sdanglon Mujahid berkata'Yang dimaksud adalah termgterangan

dalam melaknkan stmtat Sedangkanmaksud apt'6N ry rfyf't'O*
bapalinglah dari orangorang yotg ntusyri$ adalahj angan merrpedulikan

melEka"

Ad4rur Ibnu Ishak berkat4'Kefikamereka selalu melakukmb€fuagai

kejabat"n dm banpk melahrkanpen$inam kepadaRasulullah SAr9y, maka

AllahswT me,nurunkan"pt, 6l @ 6N * dils';'i q{;ii'o
@ 3r:r;itt;j'pr A$t E tti:* <:;fi @ Or#t aiJi
*lttala sampaikanlah olehmu sdura terang-terangan se{ala apa yang

diperintahlcan (lcepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang

muryrik Sesungguhnya Kami memelilura kamu daripada (kejahatan)

orang-orang yang memperclok-olokkan (kamu), (yaitu) orang-orang
yang menganggap adanya Ifuhan yang lain di samping Allah. Maka

merclca kclak alan mengetahui (abibat-akibatnya)." (Qs. Al Hijr [15]:
94-96). Artinya: Iakukan de,ngan terang-terangan apa-apa yang telah

dipaintahl@kepadanu darjmgartalortkepada selainAllatl SungguhAllatr

akan me,meliharamu dari orang yang menyakitimu sebagaimana Dia telatr

menjagruu dari mereka )@g menghinamu

Mereka adalah lima orang dari para pernimpin warga lvlalkatr Mereka

adalahAl Walid bin Al Mughirah yang meqiadi pimpinan mereka Kernudian

Al Ash bin Wail, Al Aswad bin Al Muthallib bin Al Asad Abu Zam'fr, A

r3r Sebuah arsar dari lbnuAbbas dalamll Paftr Al Muhith (5/470).
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Asrad binAbdu Yaghuts, Al Harits binAtlFThulathilah332

Allah membinasakan mereka serruarryra sebelum perangBadar dalart

satu hd l<arena mereka me,ng[rina Rasulullah SAW. Sebab kebinasaan merrd<a

-sebagaimanapng 
disebutkanoletr lb,nu lshak- adalahbahwa Jibril datang

kepada Rasulullah SAW, serne,ntara mereka sedang berkelilittg di sekeliling

IG'bah Jibril latu berdiri dan Rasulullah SAWpun bediri. AlAs\rad binAl
Muthallib berlalu di dekat beliata lalujibril melemparkan daun png hijau ke

wajahqra sehingga matanya sakit lalu menjadi but4 iajuga me,mbenturkan

kepalaqra ke dinding. Kemudian berlaluAl Aswad binAMu Yaghuts, jibril
mentrnjuk ke arahpenrtrya sehinggapenrtryapentrh dengan air dan akhiq,a
matikarenakeryangair.

Dikatakan:'f {a*g* lcasrah). * *untukmaful png artinya:

Penrtrya membesar karena airberwama kuning. Yang derrikian ini disebut

;pf . nagi wanita disebut lq;. pe-itia" dikafakan dal am,4sh-Shitrtah.33?

Kemudian berlaluAl Walid binAl Mughirah, jibril menur{uk ke arah bekas

luka di bawatr tumit kakinya png terltrka dua talnur silam saat iamenarik

sarungnya )ang memanj ang.3x Hal itu lcarena dia berj alan de,ngan seseorang

dari Khaza'ah yang merrberi bulu pada anak panah miliknya sehingga salah

satu anak panahrryra me,nyangkut pada sarungnya dan akhimlra menyebabkan

robek pada kakinla yang sesunggubnla sepele nanun akhiqra menimbulkan

kenrsakan pada kakinya png me,nyebabkanqra mati.

klu berlaluAlAsh bin Wail. Jibril kemudian menurjukbagianbawah

telAak kakirya saat ia berangkat dengan menunggang seekor keledai me,nuju

ke Thaif. Sesampairyradisana ia mengikat keledainyapada sebatangpohon33s

332 Lib- TafsirAth-Thabari ( 14149\, Al Muhanar Al Wajiz (81359), Al Bahr AI Muhith (51

470) danTafsirAl Mawardi (21380).
t* Lifr." As h-S hi hlrah (5 I 2@ 6).
tv As-Subul artinya sanrng yang panjang ke bawah.

"5 Asy-Sybriq (dengan kasrah) adalah tumbuh-tumbuhan yang rendah. Dikatakan
pula, '?ohon yang tenpat ttrmbuh di Nejed dan Thihamah. Buahnya berduri den kecil,
serta berwanra merah darah." Lih- Al-Lisan entri: j1,r.
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tiba-tiba duri masuk ke bagian bawah kakiqra png meryrebabkannya tewas.

IGrnudian berlaluAl l{arits binAth-Thulaftrilah. Jibril menrnrjuk ke arah

kepalanya sehingga kepalanya mengeluarkan lendir yang menyebabkann),a

mati. Telah disebutkan tentang s$ab keuratian mereka yang berbeda sedikit

dengansemuaini.336

Ditratakurpula,'Merclraitulahpngdirnaksud dakn firmanAllah SWI

45crr,furt'dLfi *...lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa

merelra dari atas .. . ." (Qs. An-Nahl I 16]: 26)

Digarnbarkan apa yang menimpa me,reka ketika mereka mati sebagai

atry png runtuh dan menimpa merek4 sebagaimana dij elaskan ayat berikut

int

FlmanNIah:

3-r#-J'r:r7,, W I fi 'e AjQ <:-ifr
u...(yailu) orangerang yang menganggap adanya Tahan yang lain

di samping Allah; Malca mereka leclak akan mengetahui (akibd-
akibatnya)." (Qs. AI llijr [15]: 9Q

hi adalah ciri-ciri para perrghina- Dikatakan pula,' Ini adalah mubtada'

dan trfiabarqra: -a ,rlii O'r5 uMapa merepa tcelak apan mengetahui

(a kib at - akib atny a))."

FirmanAllah:

@b; * 4 aS "; 3+3- &ii )rz5 ,gls'

$Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu menjadi

sempit disebabkan opayang merekn ucaplan." (Qs. AI llijr [15]: 97)

r'6 I ih. Ath-Thabari (14/48) danAl Muhanar Al Wajb (81360).



Firman Allah SWT, OS* A-h; iii if ii.: "Dan Kami

sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu menjadi sempit."

fr{acsuOnya, hatimu, karcna dada adalah tempat hati . t tl i lTt " dis ebablan

apa yang mercka ucapkan." Maksudnyq dengan apa-apa yang engkau

dengar berupa pendustaan, pe,nolakan atas semua ucapanmu dan apa-apa

>ang engkau atau para satrabatnu alami dari para musulmu.

FimanAllah:

6t-+",lriG,f5s3;*4
uMalra bertosbihlah dengan memuji Tuhanmu daniadilah kamu di

antara orang4rang yang bersujud (shalat).n (Qs. Al Hiir [15]: 98)

Dalan ayat ini dibatus dua masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, US"Maka bertasbihlah."
Maksudrrya, bangkitlah segera untuk me,lnrnaikan shalat. hi adalah tasbih

tertinggi dan pensucian terluhur. Yang demikian ini adalah tafsir firman,

;r-ryLlt U Si *Jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud."

Tidak sirmar lagi bahwa kondisi paling dekat dalam shalat adalah ketika

seseomng sedang bersujud. Sebagarmana saMa Rasulultah SArSf,

ia\tl J";.,liLr,,,

"sedelrat-delcat seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika ia

bersujud, maka murnilcan doa oleh kalian."337

Oleh sebab itu sujud disebut secara lfiusus.

Kedua:IbnuAl Arabi338 bed<at4'Sebagian orang me,lrgirabahwa png

337 r{R Muslimpada pembahasan te,ntang Shalat bab: Doa nrlar dan Sujud (l/350) dan

didalamya ada ungkapan 'maka p€rbanlaklah oleh kalian' sebagai ganti 'rnaka ikblaskan

oleh kalian'. Juga At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Doa, An-Nasa'i pada

pembahasan tentang wak:ttr-waktu shalat danAhmad dalanAl Musnad (21421).
33E LiL Ahl@m Al Qur' an,karyanya(3/l 1 38).

z.tt 9. t to.l.

Ps !.t ,y 4l L:fr6r.if
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dimalsud dengan perintah di sini adalah sujud itu saja. Sehingga ia melihat

bahwa terrpat ini adalah terrpat untuk bersujud ketika mernbacaAl Qur'an-
Aku telatr menyaksikan seorang imml dalan mihrab Zakaria di Baitul I\daqdis

-png 
disrcikan oletrAllab-melak*m sujud kaikamembacaayat ini dan

akupun ilart sujud bersamanya Sedangkan hal ini tidak menjadi pendapat

jrurhnulana"

Menumt saya (At Qurttubi): Abu Bakartelahmeqrebutkm adarryra

pedebatan bahwa pada ayat ini adalah tc,mpat bersujud- Demikian menunrt

Abu Hudzaifrh dan Yman bin Riab bahwa huhmryra adal'h wqifu .

FlrmenAlleh:

gDoa senbahlah Tuhonmu sompmi danng kepdamu yang dfyaffinf
(qd).' (Qr. Al EUr [15] : 99)

Dalam ayat ini dibahas satu masalah:

Yaitq batrwapzg d$nfui disllniadelah kenratian Beliau dipainhhkar
unttrk menlcmbalr-Nya mengingat para hmba memiliki kekuangan dalam

be6aldi kepadanya, padahal png demikian ini wajib atas dirinya. Jika

dikatakaq "Apa pengertian ungkapan-Nya : 3r5z{t AA\ ff ' Sampai

datang kepadamu yang diyakini (ajal),' sedangkan ungkapan-Nya

&S'6tS' D an s embahlah Tuhanrnu', sudah cukup untuk memerintahkan

agarberibadah."

Jawabnya, '?engertian ungkapan ini adalah jika Dia berfirman:

4S'6lS' Dan s embahlah fiiwnnz' begitu saj a, lalu me,lryerrbahryra saru

kali, maka dia telah menjadi seorang yang taat. Jika Dia berfirman:

J-,$ AAJ|;? 'sampai datang kepadamu yang d.iyakini (aiat)'maka

pengertianrryra: jangan tinggalkan hal ini (ibadatt) hingga engkau nuti.33e

:*!t:,*L;1;usi. s

r3e Demikian rcnunrtAbu HaySran dalarn Al Bahr (51423).
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Jika dikatakan, "BagaimanaAllah SWT berfirm an, S, clES i*6
,-irta;l a*t"Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang

dgnkini (aj al)", dengan tidak mengatakan selaura-lammya-" Idakajawabnya:

Al Yaqin lebih tepat daripada u"gkap m' abadan (s elamanya)', karena kata-

kata ' abadan (selamanya)' bisa berarti satu saat saja dan untuk semua

masa ldalnra )ang d€rnikian telatr berlalu Ya€ dimaksud adalatt k$€rtadutal

ibadatr selamamasa hidupqra. Sebagairnana ung[capan seorang hamba png
shalih: @ q- e i C, b'f6 gidu, 4'2 tlS 

* 
. .. dan D ia mmerintahkan

lrepadahr (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama alat

hidup." (Qs. Maryam [9]: 31)

Dengan demikianjika seorang pria berkata kepada istinya "Engkau

tscerai dtriku selama-lamarya', dm iamengatakarl "Akuberniat untuk suafu

hari atau bulan", maka ia hanrs rujuk ke,mbali. Iika dia me'lrgatakan, "Aku
me,nceraikannya selama hidupnya", maka dia tidak bisa rujuk kembali

dengmya

Dalil ng menur{ \l*fi1am),aqinittrkematian adalah hadits UmmuAl

Ala' Al Anshariah, seorang wanita yang telatr berbai'at dan tentang hal ini

Rasulullah SAW bersabda,

J, ,At i;c G - g1f i.oG ,*tl -Lat ef

...,r ,Hv *ut J?;(6,sr\fY l:t: )Atd ;'r1!

"Adapun Utsman -yaloi: Utsman bin Mazh'un- telah datang al
yaqin (lcematian) kepadanya sedangkan aht sungguh berharap

lrebailran untulotya. Demi Allah afu tidak tahu s elalipun ahr, adalah

utusan Allah apa yang akan diberlahtkan terhadapht. . ."340 Harrya

AI Bukhari rahimahullah Ta' ala saj a yang meriwayatkan hadits ini.

3.o HR. Al Bukfiari pada pembahasan tentang Jenazah, bab: Menemui Mayit Setelah

Dllcafani (1/2lQ.

Surah Al Hijr



Umar bin Ab d N Aazberkata *Aku tidak mehhat keyakinan itu ada

kemiripannya de,ngan keraguan orang kepada kematian sehingga ke,rnudian

mereka tidak siap untuk mengbadryinya" Maksudnya, seakan-akan mereka

ragu terhadap kematian itu. Padatral telah a*atataq "Swrygah kayakinan dr

sini adalatr kebenaran )rang tidak bisa diragukan dibanding[an keme,nangan

Anda ata.s musutr Anda-"

Dkatakan oleh lbnu Spjrab" Yag pertama l&th slnhih. Ihr dilratakan

olehMujahi4 Qatadah dan Al Hasan3at. Wallahu a'lam.

Sedangkan Jabir bin Nafir telah meriwayatkan dari Abu Muslim Al
Khaulani, dia pernah mendengrunya mengatakan bahwa Nabi SAW bersabd4

4'siiJ$t i-n6t'u r't*t Jf,llt'&l'"lIy ,s)l 6

?r+:;,P |!f, 
^?t : G*Ltr U ;, :ti:, #-'&'of

;ill
"Iidak diwahyukan kepadafu agar aht menghimpun harta dan

agar aht menjadi salah satu pedagang, akan tetapi diwalryukan

kcpadafu sucikan Rabbmu dengan memuji-nya dan jadilah di
antara orangerotg yang bsujud dan s embahlah Rabb-nru hinga
datang kepadamu kayakinan (aj al).'w

!1r Lih" Ta8irAlh-Thabad (14/5 l) dan TafsirAl HasanAl Bashri (769).
x2 HR Abu Nu'aim dalamAl flilyafi dariAbu MuslimAl Khaulani dengan sedikit

perbedaao Juga HR Al Hakim dalamTlritbnya dariAbu Dzarr (Lib- Karu Al Umnal 3 I
245, 246 denginnormr z 637 4 dan 637 5).
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.*Ji,Fyt{t*,

Ini adalatl surah ymg semln ayafiryra tvlalftiph (ditunmkan di lvlakkah).

Demikian menurut pendapat Al Hasan, Ilcimah, Atha' dan Jabir.3a3 Juga

dinanakan suratr An-Ni' om'maca[t-macfri kenihnatan' karena dalam sura]r

iniAllahbaDakmory$rsbefuagai macmnihnatyag dianugerahkank+ada

parahamba-Nya.

Ada pula yangbgpendapa! "Surah ini di tunmkan di Mal&ah selain

fimanAllah SWT, @ + A.* C J*l};Ut ;4O by "Dutitta kamu

memberilran balasan, Makn balaslah dengan balasanyang sama dengan

silrsaan yang ditimpalcan kepadamu." (Qs.An-Nahl [16]:: 126). Ayat ini
turun di Madinah ketika menampilkan tlamzah dan semua pejuang syahid di
Uhnd

Juga firman Allah swT, @ " fl 1l',*; CfiriS,, B ers abartah
(hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu melainimn dengan

pertolongan Allah..." (Qs. An-Natrl 116l: 1,27)

Juga firman Allah SWT, @ l#6 <).NgS 3tfr "Dan
sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang
berhijrah...." (Qs. An-Nahl [1 6] : 1 1 0)

Adapunfirman-Np, r;^! C S;b fi AirrC'u&"Danorang-
orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya...." (Qs.

r3An-Nahlayat 126.

Surah An-Nahl



An-Nahl [16]: al). Adalah ayat png di turunkan di Makkah, berkenaan

dengan hijratr ke Madinatr. IbnuAbbas berl@ta, *A),rat (41) ini Mal&ilab
kecuali trga ayat lainnya yang turun di Madinah setelatr terbunuhnya

IlamzaL'u

Yaitr'firmm-Nya,

tL 4*i'*i $'ryd) "i$ tla ifr )+j li;s {S
b

\tr;afi !-i.;n;,fr l;.;As',rs.lfr'ry c,s
'96. 

ifr 'ry c,i- 
""4 

)f'ry U (D 3r#
aiii*tn*p,)* 66l<,&; ULL; nlr,J;f
tlLL " ---;1\ i;t ,i!i$3"'+ i;; :,fu,.rttiy'i ii

@'oi&
"Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan

harya yang sedikit (murah), Sesungguhnya apa yang ada di sisi

Allah, Italah yang lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui. Apa

yang di sishnu akan lenyap, dan apayang ada di sisi Allah adalah

l@lcal. dan Sesungguhnya lcami almn memberi balasan kcpada

orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa

yang Telah merelca kerjakan. Barangsiapayang mengerjakan amal

saleh, baik laki-laW maupun penempuan dalam keadaan beriman,

Malca Sesungguhnya alan kami berikan kepadanya lcehidupan

yang baik dan Sesungguhnya akan lcami beri balasan kepada

merclra dengan pahalayang lebih baik dai apayang Telah mercka

lcerj akan ;' (Qs. An-Nahl I I 6] : 95-97)

sSernna pendapat ini disebutkan olchAbu tlayan ,rqlanAl Bahr Al Muhith 51472.

*****

Tafsir At Qurthubi f,'r-



FirmanAIIah:

@ 36rt* U-'i :,i,4e,1;i t5 ifr ;f 6
$Tblah pasti datangnya kaaapan AAah, maka janganlah kamu

meminta agar disegerakan (datang)nya. MahasaciAllah dan

Mahatinggi dari apa yang merelu persekutukan.D

(Qs.An-Naht [16]: 1)

FirmanAllah Sw'T,|j?ki ti ifr 'rf dt "r"bh p^ti datangnya

lcetetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegeralcan

(datang)nya)." ada yang berpendap ,t,* Yl artinya adalatr 'kini datang'."
Yang demikian ini sebagaimana ungkapan Anda:''rr,:fl,{if il "Jil*
englrau menghormatiht maka alat menghormatimu." Telah dijelaskan di
atas bahwa informasi dari Allah SWT di masa lalu dan yang akan datang

adalah sama. Karena dia pasti akan datang dan tidak mustahil lagi.

Sebagaimana firman-Nya, ",$i 4*l -;li ,*l {4q "Dan penghuni-

penghuni sutga berseru kepada pmghuni-penghuni neralca...." (Qs. AI
AiraaffTl:tA)

Sementara firman-Nyq iil ii " Ketetapan Allah- adalah hularman-

Nya bagi orang yang menegakkan kesyirikan dan pendustaan kepada Rasul-

Nya.

Al HasanAl Bashri, Ibnu Juraij danAdh-Dhahhak berkat4'Itu adalah

hal pngdibawaolehAl Qur'anberupaberbagai macam ibadah fardhu dan

hukum-hukum."34s Dalaul pandangan ini terdapat pandangan yang luas.

Mendatului ibadan-ibadah fuhudaiAllahbatrwasemuaitr telahdiffihutan
atas mereka- Sedangkan orang-onmg png berharap disegerakan adzab darl

hulamaru baryak yang dinukil dari kalangan orang-orang kafir Quraisy dan

lain-lain rrs hingga An-Nadhr bin Al Harits berdoa, t'j-I^ 3t{ 41{:Si

s5 Pendapat ini disebutkan olehAth-Thabari(L4152),Ibnu Katsir (41473) danAn-
Nuhas(4/52).
s Demikian dikatakan olehAth-Thabari dalam tafs imya Qal 52).



'a;a b iifi ; *Ya Allah, iitra beul (Al Qur'an) ini, dialah yang benar

dari sisi Englcau..." (Qs. AlAnfaal [8]: 32). Maka segerakan adzab atas

l@ni.

Menurut saya (Al Qurthubi): Adh-Dhahhak telah berdalil dengan

ucryan Umar RAo "Aku sepakat dengan Rabbku dalam tiga hal: Di Maqam

Ibrahim, dalam perkara hijab dan berkenaan de,ngan para tawanan perang

Bade." HR Muslim danAl Bukhari dan sudah dijelaskan di dalarn surahAl

Baqaratr.rT

Sdangkan Az-Zrryajbqkat4'ttu adalah apa yang dij anj ikan kepada

mereka berupa berbagai hal yang dibolehkan karena mereka kafir." Yang

derrikian ini sebagaimana firman-Np, SH :65 6?i',8 t:l li; "Hingga

apabila perintah Kami datang dan dapur telah memancarkan air......"
(Qs. Huud [1]: a0)

Dikatakan, "Hal itu adalah hari kiamat atau apa yang menur{ukJcan

kepada kedekatannya benrpa tanda-tandarrya-" IbnuAbbas berkat4'I(etika
turun ayat, 6!STtigt'5?tvl,ll,ri3l "Telah detrat datangnya saat itu
dan telah terbelah bulan." (Qs. Al Qarnar [5a] : I )

Maka orang-orang kafir ber*ata'Ini didal$iakan bahwa kiamat telah

del€t, makabertrcntilah kalian smuamelahrkm sebagian apa-rya )Elg kalian

lakukao Berhentilah kalian dan tunggu." Kemudian mereka tidak melihat

apapun juga Maka mereka berkat4 'I(ami tidak melihat apapun juga-" Maka

turun ayat, 'r-i{.tJ,7 156.v.A *Telah dekat kepada manusia hari
menghisab segala amalan merel(n." (Qs. Al Anbiyaa' 121: 1), mereka

masih tetap menunggu dekatnya kedatangan hari Kiamat, hingga berlalu

beberapa hari, merekapun berkata, "Kami tidak melihat apapun." Maka

turunlah ayat, |l $ "T"loh pasti datangnya ketetapan Allah...-

317 Lib. Taf:sir ayat:125 surahAl Baqarah dalamtafsir ini juga.

Tafsir Al Qurthubi rl



SehinggaRasulu[ah SAWmeloryatbersuakatrnmslimdanmereka

merasa sangat takut. Maka turun ayat, iti?;;i il "...maka janganlah

lramu mentinta agar dis egeralan (datang)nya)." Sehingga mereka merasa

tenang. IvIaka Nabi SAW bersabda,

,W C, lJ.t.1)t :::j,i,rL ,g?: ,#i? '^;Utt 6 '.4'.qr! 
";# Jf 'c.,.rk ol ,ii

"Masa diutusnya aht dengan kilmat seqrti' * *r.- r"O*mmberi
isyaratdengm duajuinle jei tehqiukdmjai tengah Beliaubersabda

"Kiamat itu hampir mendahuluiku sehingga aku

mendahuluinya."ilt

IbnuAbbas berkat4'Nabi SAW dintus sebagai salah satu tanda-tanda

akan datangnya kiamat. Ketika Jibril melewati parapenghuni langit saat

diutus kepada Muhammad SAW maka mereka mengucapkan: r'3t'rJlri
'zoUt *,6 n(Ailah Maha Besar, Hamat sudah tiba).*

FirmanAllah swT, 1r;Ae 4$ :a;) "Mahasuci Allah

dan Mahatinggi dari apa yang merelca persehttukan." Maksudnya,

menj aubkm dai-Nya apa-apa lang mereka sifatkan bahwa Dia tidak manpu

mengukur k4an tibaryra trai kiand. Demikim ihr lcrena memd<a mengatakal

"Tak seorangpun mampu untuk membangkitkan orang-orang mati. Maka

mereka memsifati-Nya dengan le,matr yang tidak layak disifatkan kepadarya

kecuali kepada para makhluk Yang demikian ini adalatr kesyirikrt-"

Dikatakan bahwa SrtALlb "Dari apa yang mereka

persehttulan," maksudn5/ia, dari sikap syirik mereka Dikatakan pula, U di

sini artinp adalatr 'yang.' Maksudnp, Mahatinggi dari mereka yang

menlelotukarrNya dengan sesrafil"

,

N Li[n. Asbab An-Nurul,karf Al Wahidi hal. 209.

Surah An-Naht



FlrmanAllah:

t-$i'it'ti --gV b {g*y ;I" 1;l b Cr*'z<"{;Tt Ifi
gfri;f{f .j1,{:ii

$Dia menurunkan para malaikat dengan (membawa) wahyu

dengan perktah-Nya hepada siopa yang Dia kehendaki di antara

hamba-hamba-Nya, yaitu: oPertngatlcanlah olehmu sekalian,

bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, malra

hendaklah kamu bertakwa kqada-Ka.' (Qs. An-NahI [1O: 2)

Al Mufadhdhal membaca dariAshim: i&,1at iF r.a**r" asalrya

adalatr I 9l . t<atakerla disandarkan kepada para malaikat.

Sedangkan Al Kisa'i, dari Abu Bakar dari Ashim juga Al A'masy

merrbacanla,'zk:t ;St ili,l 
* P ma matailat dituruntran' a4e bukan atas ruuna

/a TGubjeD.

Sedangkan Al Ju'fiy, dari Abu Bakar dari Ashim, membacan5na:

z&,AA 'i;t *tngt@u menuntnkan para malaikat,""o Yang lain-lain

menrbacanya|5'i <Oio menuntnlan), dengan hurufya' yang dinamakan

sebagai fa'il (zubjek) . Dhamir $atzganti) di dalamnya adalah karena nama

Allah'AzzawaJalla.

Diriwalaatkan dari Qatadah |zk$it'J I * Xamf menunmlcan s t para

malailrat," denganme,nggunakan nun tanpa tasydrd.

Al,af masy meurbacan)q J F @u turun)dengan huruf ta' berfathah

ae Cara baca ini disebutkan oleh IbnuAthiyah dalam tafsimya 8/367.
35o Dua qira'ah disebutkan IbnuAthiyah (8/367), Abu Halyan (51473).IbnuAthiyatt

berkata, "Di dalamnya terdapat kejanggalan ),ang banyak." Abu Hay5ran rnengakhiri
perkataan IbnuAthiyah dengan rnengatakan, 'I(ejanggalan keduanya adalah bahwa

sebelum dan sesudahnya terdapat kata ganti orang ketiga dan benhrknya rnenoleh."
3st lbid.
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dztrlfu;rruf Zha berkasrah dari akar kata 'JYjh. Sedangkan 'z(i*ltde,ngan

keadaan marfu' sebagaim rr^,'zki$, i:F "Dia menurunkan para
malailrat)'(Qs. Al Qadar l9l: $ CtlV "Dengan (membawa) wah1ru."

tvlaksudnp de,ngan merrbawa walryr yaitu kenabian.352 IbnuAbbas berkata,

'tsandingannyaadalahfirman lJlah,a2Q b {6.6 iY yl b Ltgt ,$i
" ...yang mengutus Jibril dengan (membawa) perintah-Nya kepada siapa

yang dilrehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya . .."(Qs. Ghaafir [a0] :

l5)

Ar-Rabi' bin Anas berpendapat,'De,ngan firman AllalL yaitu: Al
Qur'an.'asr Dikatakan pula,'Ini adalah penjelasan te,ntang kebenaran yang

wajib diituti." Dikatakan, "Arwah para makhluk." Demikiam dikatakan oleh

Mujahid-

Malaikat tidak tunrn melainkan dengan me,nrbawa ruh.3s

Demikian juga diriwaptkan dari IbnuAbbas batrwanrh adalah ciptaan

di antara ciptaan-ciptaan Allah 'Azza wa Jalla sebagaimana benhrk anak

Adam. Tidak ada malaikat png turun dari langit melainkan dia me,nrbawa

salah sattr dari mereka.

Oitatatcaq'Dengan menrbawa rabmat.'ass Dqnikian dikatakan oleh

AlHasandanQatadah.

Dikatal€q 'De,ngan membawa pauqjuk, karena dengar pehqiuk itu
lnti menjadi hidtry sebagaimaa ruh menghidrykm badnr" Ini adalah maloa

mgkAanAz-Zuiiaj.

Az-Zuyaj berkata,'Ruh adalah sesuatu yang dengan perintah Allatt
ada kehidupan dengan melaksmakan perintah-Nya.'asc

352 Sebuah atsar dari lbnuAbbas yang diriwayatkan olehAth-Tbabari (14153).
$t Sej',mhh a647 yang ada pada AtbThabari ( I 41 54), Ad-Dwr Al Mo*w (41 ll0), Al

Bahr(51473) sedangkanpadapatyang paling hut adalah apa yang diriwayatkan dari
IbnuAbbas bahwa itu adalah wahyr dan keoabian.

,v lbid.
,5s lbid.
356 Diiluti dari Az-Za11aj olehAbu Ilayan dalam Al Bahr (51473).

t-,.;]



SedangkanAbu IJbaidah berkata,'Ruh di sini adalah Jibril. Huruf Da'

di dalam finnarr ?lurartirrya adalah dangan.Ssagaimana unekAailnda
yr9r'G @ia peryi dengan rnengenakan palaiannya). Maksudnya,

denganpalcaiannya."

yl bsama dengan LtL. 
*D*go, (membawa) perintah-Nya]'

++ b';6*; ;lo "Kepoda siapa yang dikchendahi-Nya di

antara hamba-hamba-Nya." Maksudn5a, kepadamereka png dipilih oleh

Allah rmhrk hrgas kenabian kri menpakan penolalon orang ),ang mengatalso,

"Mengapa Al Qur'an ini tidak dituranlcan kepada seorang besar dari

salah satu dua negeri (Makkah dan Thaifl ini?." (Qs. Az-Zukhruf [a3]:
3l).

Dan, oti{s d-fl'^J1{ :il $Itl tl " Peringatkanlah olehmu

s elcalian, b ahwas anya tidak ada Tuhan (yang hak) melainlcan Ah4 maka

hendaHah kamu bertalova kepada-Ku."Ini adalah peringatan dari

penyembatran tertradap berhala-beftala Oleh sebab itu datanglah peringatan

ini karena asaln)ra adalah peringatan dari apa-apa yang ditalcuti. Yang

menunjukkan demikian itu adalah ungkap fi: g:F,6 " Mala hqtdalclah kanu

b ert alcw a lcep ada- Ku."

Sedangtan i,f beradapadaposisi nasftD denganmenghilan8il<rn hrntf

Tarz3sT}vIaksudnla, ilr'ft 4 i'tU r6Jlr,yt t]]iJf b(a @erilaholehkalim
omng-omng lcafir itu perindtan bihwa tidak ada Trrtrair png berhak untuk

disembah selainAllatr). Ndaka 0f pada posi si nashb derryaahilangn),a huruf
j arr atalu denganadaqra peringatan atas dirinla-

!57 sed'ngken Abu Ishaq mcngapkag."bf ']pada.Pg,slsj jarf gebagai badal d^tik^a
ruh. Sedangkan asalnya : scfrJri.r<tt J.t t3rruI otr is.lrytljt lF- (O*t mqrurunkan
para malailrat dangan (membawa) wahyt dengan pbrintah-Ni,a berilah Peringaton
kcpafo orang-orang kafir dan orang<rrangyang bemtalcsiat."-Dep€atfu6 lain 3- e:fif\iiit er.{.r:;o

(Berilcan peringatan oleh lulian semut kaPada merelca bahwa tidak ada Tbhan

yang berhak disembah selain Aht maka hendalotya lalian turtawa lcepada Kami).
Lifn. I' rab Al Qur bz, karya An-Nuhas Q I 39 l), Al B ahr Al Muhit h (5 I 47 3).
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FirmanAllah:

<, ; A& UI,"FV 3ifi3 =>t5:J,.tJi'd,
3'Dia menciptakan langit dan bumi dengan hah Maha Ttnggi Allah

daripada apa yang mereka persekutuhan.D (Qs. An-Nahl [16]: 3)

Firman Allah SwT, {V3'tl'-69"j;1,ftA "Dia
menciptalran langit dan bumi dengan halc" Maksudnya, sehingga hilang

ataufana

OitAatan,'Dengan hak, untuk me,nrmjult<an kemahakuasa-Nya dan

bahwa serrua harnba harus me,nyernbah kepada-Nya dengan ketaatan dan

Dia akmmenglidupkanmakhluk setelah ke,matian."

3-t;.8- 13 Ui "Maha Iinggi Allah daipada apa yang mereka

perselanukan." Maksudoyq dari patung-patung )ang tidak memiliki
kemampuan menciptakan sesuatu apapun.

FlrmanAllah:

@'w l-r* i tty'it',y .'-Jlli G
$Dia telah menciptahon manusla dart manl, tiba-tiba ia menjdi

pembantahyang nyata." (Qs.An-Neht [16]: a)

Firmadllah SWT: # n #{ G "Diatelahmenciptokmt

motwia dari nani." Kdih,adis€htkm dali l ymg meirunjukkm tarhid-Nya

maka setelah itu disebutkan manusia dengan kondisiqra yang merana dan

melryani tingkat p€rt€mbagmla 6"3y "Motusia" dalahnma jenis.

Diriwayatkan bahwa png dimaksud delrgAnn),a adalatl LJbai bin KhalafAl
Jumahiy ymg datang kepada Nabi SAW dengan tulang-belulang 1mg telah

tercerai-be, ai lalu berkata'Bagaimana menurut pendryatnu batrwa Allatr

akan menghidupkan kembali setelatr tercerai-berai." Berkenaan de,ngan

kejadianinitunurjugaaya! ,4t i r:*yijd or'^n&t 6l Pii';tt
Surah An-Nahl



@'# "Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa lcami

menciptalrannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi

penantang yang nyata." (Qs. Yaasiin [36]: 771.tsa Maksudnp, Allatt
menciptakan mantrsia dari air png keluar dri antara tulang shulbi dat tulang

taraib.Yangkerrudiandiubatrsecaraberkalahinggaakltim),adilahirkandan

bertumbuh-kenrbang yang keurudian me,musuhi segala sesuatu. Maka fiti
ungtrapm ini adalatr ta\iub dengmmmusi4 ,:rai* 6;'t $Z fi ,y;'t*O*
Dia membuat perumparnaan bagi kami; dan dia lupa kepada

kejadiannya." (Qs. Yaasiin [36]: 78)

Firmannya-Nya, r# i t:sy "Tlba-tiba ia meniadi pembantahJ'

Maksudnp, orang )xang suka mernusuhi. Sebagaim ana nas ib yangartirya

munaasib (cocok). Maksudrrya, me,musuhi Allah'zlza wa Jall abe*enaan

dengan kemaha-lorasaan-Nya. Sedangkan'$ ar*ya: permusuhan png
smgat nyzta Dilatakan pula'Menjelaskm telrtmg dirirya be,lkenam dengan

permtrsrhan png batil." #t *io*: omng )ang menjelaskan qta-qrayang

ada di dalam batinnya de,ngan perkataannya3se

tr'irmanAllah:

@6bi" Ws'evl'b ) W'e' q$* ;a$ti
uDan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu;

padanya oda (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai

nanfaat, dan sebahagiannya kanna makan.D

(Qs.An-NahI [16]: O

ts8 Lik. Al Mu harar Al Waj iz (8 I 3 69) dan' Al B ahr Al Mu hith (5 I 47 4).
35e Di dalrm Ash-Shihhah (5/2082) dengan penjelasan: Kefasihan dan kelancaran.

gti'u'frllJi (Fulan tebihietqs daripada Fulan) dcngan kata lain: lebih fasih dan

iebibjelas perkataannya. JE t,#Jt bti (Sesutu itu meniadi sanggt jelas) artinya:

menjadi jelas sehinggaiaterlihai&ngatjehs. Demikianjuga: hJr i4 (Sesuauidr
menjadi sangatjelas), sshingga ia terlihat sangatjelas.
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Dalmt ayat ini dibahas tiga masalah:

Pertama:FinnanAllatr SWT: '4tifii'lSV6 "Dan Dia telah

menciptalran binatang temak untuk lamu." Ketika telah disebutkan telrtang

manusia maka disebutkan pula apa-apa )ang dianugeratrkan kepadanya

b€nea beftagai macam binatang teinak onta, sapi" kambing Umrmqaakata

iri, dan ir;lli untuk mentu{ukkan onta- Juga dikatakan unhrk me,lrunjul*an

keselunrtran dan tidak hanya unhrk arti kambing sajam

Ilisanbqkata

lt I z ah, qFj.,"z gt

i,l,:tlrrltr1k
iciiV\:;b*

itr^:u gg\i'.,ri |.;;

',;:q.Jt1'!uk:
,,;r;*l j i3s-t

Dzat Al Ashabi', Al Jiwa' binasa

Hingga Adzra dan runalnya kosonglct

Rumah-ramah bani Al Hashas losongla

Dihapus oleh angin-angtn dan hujan

Masih saja padanya suuta kelembutan

Di tempat penggembalaan onta dan lcambing

,4n-Na' an dtsini lhusus onta- Al Jarhri6 bakat4",4n-Na' ann addah

bentuk tunggat darrkata Al .,4n' am png artinya harta yang dige,rnbalakan."

Umumryra pemakaian nama ini menunjukkan kepada onta- Al Farra' berkaf4

3@ Demikian dikatakan oleh Ibnu Athiyah dzlzm Al Muhanar Al Waj iz (8 /37 0).
36t Dzaat Al Ashabi' dzt Al Jiwaa'adalah dua tenpat yang ada di Syan Adzraz'

adalah sebuah desa di Ghauthah Damastus (Mu'jam Yaqut).
30 Ar-Rawamis adalah angin yang mcnebarkan debu dan meniurbun bekas rclapak

lczki. Al-Lisan, e,ntri: grr"1.
363 Lih" As h-S hi hhah (5 I 2M3).
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" drairi mudzaldrardan tidak pernah dr-rruanruts-kan" Mereka me,ngatakarl

'Ini binatang temak sedang minurn" Bentrkj amraknyanu'moarr fiagdnar,ta

hamal fo uml aan (karrbng). Al An' am itu di-mudz akkar dat di-muannats -

kan Allah SWT berfirman , i.ir. A q "Dari wda apa yng berada datiln

perttnya." (Qs. An-Natrl [6]: 66). Sedangkan di bagian lain berfirman,

W! a $ "Dari air susu yang ada dalam perutnya." (Qs. Al
Mulminuun l23l: 2L). Kata Al An' am manu hub kar qa ma thuf kqadt
lrata Al hs an Atau karena kata kerj a yang muq addar (digtaralan). Inilah

pngpatingt€pat.*

Keduaz Firman Allah S!VT, b2 "Yang menghangatkan." ijlr
adalahkdrmgam. Yaitr: apa-apalmgdengffiDabisamengfuangadranbenea

buhrnya dan rambutrya. Bisa untuk pakaian atau selimut atau permadani.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "tji artinya adalah perkembang-

biakannya-'a6 Wallahu a'lam.

Al Jauhari3 6 dalut As h-Shihlwhbe*at+ "'rJ:tlradalatr sesuatu yang

dihasilkan oleh onta dan susunya den apa sajapng bermanfaat darinya-"

Allah SWT berfirm m,'JJ)A'H "(Jntuk kamu padanya ada

(bulu) yang menghangatkon. " Sdangkan dalam sebuah hadits,

g$urft*- 6'et|, $

*Bagr kita dari kehangatan mereka l@tilu mengucapkan salam

dengan janjinya."

lUfur jrg" berarti kehangatan. Sebagaimana jika fuida katakaru

3& Lih. I'rab Al Qur'an,karyaAn-Nuhas (31392).
355 Sebuah atsar dari IbnuAbbas dalamAth-Thabari (1415 5), Ma'ani,kzryaAn-Nuhas

(4154), An-Nuhas berkata, "Saya sangka Ibnu Abbas berpendapat bahwa berbagai

manfaat adalah kelahiran dan kehangatan." Orang-orang Umawiyah pernah

meriwayatkan bahwa lUll-fr menurut orang-orang Arab adalah cucu unta,

memanfaatkannya sehingga sennra ini ada padanya.
t6 Lrh. A s h- Shihh ah (l / 5 0).
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iirii Sl,:St tl3 (Pria itu merasa benar-benar hangat),sebagairnana lafaztl
l^tf 'of :'Demikianjuga: 63 g1i samadengan f;lb .G;b (hangat-haus).

Isimnya adal.t lUil r dengan kasratr (Kelwtgatan), arinya adalah sesuatu
yang bisa menghangatkan Anda Be,lrtuk jarnaknya adalah lriif. Anda
mengatakanriOl * 6 Cfidakadakehargatmpadanya). Karcnaini adalah

. i5nr, sehinggaAnda tidak mengatakan : ii,iS'clll 6 Crd3k 3da 
kehangatan

padamu), karena ini mashdar. Anda mengatakan, .yiV,,l r.n oU; ,j Uii
@u&rklahpadakehangatanterrbok ini). Maksudnp, r.or,rrlr" ilS iyi
denganwazanJ*jiUd" apa-apaymgmenjadikanryramemsa

hargat. Demikiarjugaa*aurm Siii ;1,. i atau iit if71 tetit<asuaanmerasa

hangatlorenapakaianqa- Demikianj Wi * 6ir, i ti:.ri,t: qil1 i $s
ini dengan wazan ,)tilt j*a seseorang fehh mengenakan apa yarrg
mengbangatkann),a U55 oiS M i)t i'1i daganwa?il1,i,g O-, q.t U
(malarn png hangat). Demikianjuga pakaian dan rumatr- rt altadalah onta
yang banyak, karena sebagian darinya me,lrghangatkan sebagian png lain
dengan napasnya. Kadang-kadang sangat hangat. Sedangkan yang
manghmgaflon ontayangbaqak adatahbulu dan tenralcrrya. DariAlAshma'i
dia benusyid untuk berbangga-bmgga:

gLtu',req\ * ?v.ij+au*i
Bagaimana pemilik sejumlah sarana penghangat mercmehlcan

semua tempat penggembalaannya di atas bumi367

FinnanAllah SWT: gpS "Dan berbagai-bagai manfaat." Ibnu
Abbas mengatakaq"Al Manafi' adalahanak setiap binatang.'86 Mujahid
mengatakan,'Menungganginya, menjadi pengangtu! dimanfaafkan susrt

daging den [smahr],a' aor

30 Lih- Ash-Shihhah (ll 50), dan Al-Lisan, entri: br.
36 Dna bnahafsarpadaAth-Thabari (14155) dan Ma'azl, karyraAn-Nuhas (4154).
t@ Ibid..
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$;I*Ulij.'5 "Dan sebahagiannya kamu makan." Manfaat

memalouryadisendirilm dalanperqrehtaqalwtaini menpakmmafiat
yang paling agung di antara se,rnua manfaat. Dikatakan" "Artinya: di antara

dagingn),akalianmakanketikamenlcrnbelihnla-"

Kdiga: Ayatini menrmjulkan bahwa pakaian yang terbuat dari wool

dm telah dikeoakm oletr Rasrlullah SAWdm pra nabi s*elum beliaq seperti:

Musa dan lain-lainnya" Sedanglon dalam hadits Al Mughirah,'Maka dia

menrbasuh wajahqra dengan mengenakanjubah 1ang te6uat dari wool asal

Spm yarrg sempit kedua lenganrryra. . ..'8rc HR Muslim dan lain-lainqa-

IbnuAl Arabi3Tr bertata,'Itu adalah syi'ar (simbol) orang-orang talsila

danpakaianorang-orul9 shalih sertatmdabagi pra sahabat danpratabi'in"
Ini menjadi pilihan para ahli zutrud dan orang-orang yang arif. Mereka

mengenakm 1mg lerrbut dan png kasar, yang bagus, sedang dan sedeftana

Kepada pakaim inilatr kelompok sufi dinisbatkaq karenapakaian wool (slnatfl

adalah pakaian mereka pada umumnya. Jadi hunrfya' untuk menunjul&an

nisbat sdanglon hunrffta' untukmenunjukkanrryaamu'annats. Sebagianpara

syaikh me,rdca telah me,npmpaikan nasyidqrakepadaku di Baitul Maqdis:

*-lat'u Gn,';fai *. ri;E;,t'e'h, A -r$r;trl
-cA t,,lt 6t .ct t i,.

,iPt rf ,f Ct$ G'v
t.. 1., oi t . 1.
lJ^ J'-il t>)t

Orang berdebat dan beda pendapat asal kata shufiy

Tbntangnya itu mereka menyangla dari kata shuuf

Afu tidak pusing karena ism ini selain seorang pemuda

Benasawwuf sehingga ia shufi hingga dinamakan Ash-Shufiy

37o I{R Muslim pada penrbahasan t€ntang fnaUrat, bab: Mengusaf Dua Khuff (l/
229). lluga HR. Abu Daud dan An-Nasa'i pada pembahasan tentang Thaharah. Juga

oleh Ahmad dalaim Al Mus na d (4 / 244).

'71 
r ;h. Ahlam Al Qur' an,karyanya(3/l 140).

6'PrYi
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FirmanAllah:

@ 6;fr 'oss 8?i <E',5* ++ €s
*Dan kanu memperoleh pandangan yang indah padanya, kaika

kamu membawanya *embali ke lcandang dan ketika kamu
melepas kannya ke tempat penggembalaan.D

(Qs.An-Naht [16]: O

Al Jamaal adalah apa-rya yang digunakan untuk keindahan dan

berhias.l/ Jamaal adalahkeindatran W rrf \W,y.'jr,l* 1;6', <na
itu telah berhias, indah dan dia orang yang ganteng) dengan dhammah

hururyrin. Sdangkan seorang wanita ril; @antik). Iruga disebr*j tma laa' .

Demikian dari Al Kisa'i372 dan dia bemasyid:

,-..'.. -a., .ll' 'J[.lJI{ t;*'$iJrylJ. ,T3';#4
Dia cantik laksana krlan purnama

Mendominasi semua akhlalotya dengan keindahan 373

Para ulalna madzhab Maliki berkat4 "Keindahan ada pada bentuk
don sustrnan penciptaan. Juga dalam balin (imer beauty). Juga dalam amal-
perbuatan Sedangkan keindahan penciptaan adalah hal yang dikenal oleh
mata lalu rlimasuktan ks dalem hati. Sehinggajiwamulai terpikat kepadaqa
d€ngm tarya pengetatruan tentang seltrk-behrk hal itlr Juga tidak mengetatrui

kaitamya dengan orang lain

Sedatgtcat keindahm.141;a[ adalalr selalu dengar sifat-sifit yarg terpuji

benpa ilmu, hikmab keadilm, memelihra diri. Juga s€perti: menahm mrrab,
kehendak selalu melakukan kebaikan kepada setiap orang.

Sedangkan keindalnn amal-pqbuatan adalatr wujudnyapenuh dengan

tn LiL Ash-Shihhah,karya NJauhari (a/1 66 l).

'7t As h-Shihhah (4/ 166l) dzn Al-Lis an, entri: ;Ja.

r
I

I
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ke,maslahatan bagi makhluk dan digunakan untuk mendapatkan berbagai

macam manfaat untuk mereka dan menjauhkan berbagai kebunrkan dari

mereka

Sdangkan keindahan binatang ternak adalah dari aspek keindahan

penciptaan Se,nura ini terlihat dengan mata kepala. Di antara keindatrannya

adalahjumlahryayangbaryak d2a rrngkryan orang ketikamelihafirlaa lantas

mengatakal'Ini ternak Fulan-"

Dikatakan oleh As-Suddi, 'Xarena jika binatang ini kembali ke

kmdurpya sargat banlak kebaikmrya, menjadi penting keberadamrrya dan

hati senantiasa terkait dengannya, karena ketika demikian semuanya dalarn

keadaan paling besarpmuk dan kantung $rsrm1&'874

Sedangkan yang dikatakan Qatadah, "Oleh karena maknl 1axlg

deinikim ihr maka 'kerrbdi ke kandang' didahulukan daripada 'ketikapeqgi

menggerrbala' karenakesenrpumaankeindahan dan kege,rnbiraan karenary
ketika itu.'4ls Wallahu a' lam.

SedangkanAsyhab moiwayatkan dari Malik iaberkata: Allah ',4zza

wa Jallaberfirmaru b;fr't rS'tti*i, 3r J6 W'fi3 'orn kamu

metnperuleh pandangan yang indah padanya, lcetilu lcamu membawanya

kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat

penggembalaan", hal ini pada binarang ketika mereka pergr ke tempat

pengge,mbalaan dan ketika ke,urbali ke kandangnya' .37 
6 Ar-Ra,vaah adalah

ketika kenfiali dari tempat penggembalaan di petang hari, sedangkanls-

SaraahpagShai.

Andamengatakan: L\?i V?( ,Fli *VjikaAndadi pagi hari

membawmyake padangpenggunbalaan laluAndameninggalkannla-'.;j-,.,-

adaLahf il mut a' addi (fra rsitif) dan juga l azim (nfrarrsitif) sekaligus.

37a Disebutkan oleh Ath-Thabai dalanJami'Al Bayan (14156) dan oleh An-Nuhas

dalam Ma' ani Al Qur' an (41 5 5).
3?5 [ ih. Fath Ar-Rahman maa Yaltabisu fi Al Qur' an, hal. 30 1.

376 Disebutkan oleh Ibnu Al Arab i dzlam Ahktm Al Qur 'an (3 I lL42) .
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FimenAllah:

5l',*g b $l *.l}r<i i r* UyQ6l';3s
@b33'rj'8J

nDan ia memikul beban-bebanmu le suatu negeriyang kama tidak
sanggap sampai kepadanyo, melainkan dengan kesukaran-

hesukaran (yang memayahlcan) dirt Sesangguhnya Tuhanmu
benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.D

(Qs.An-Nahl [16]: 7)

Dalan ayat ini dibatus tiga masalah

Pefiama: Firman Allah SWT, 'H61 'rtJS "Dan ia memihtl
beban-bebanmu." Al Atsqaal adalah sesuatu yang dianggap berat berupa

barang, makanan dan lain-lainnya. Semua itu adalah apa-apa yang

membatkan orang ketika menganglortrp- Dlotakan pula,'Yang dimalcsud

adalatr tubuh kalian"Yang demikim ini ditunjutkan oleh firmanAllah SWT,

@Awl *i$tr-:;lS "Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban

boat(yangdilrandung)nya;'(Qs.Az-Talzdah{99):2).SdangkanAlBalad

adalah Mal*ah3r menurut pendryat Ikrimah.

Dikatakan pula,'Dia dibawa kepada makna umum yang mencakup

se,rnuanegeri png dilalui orang di atas p€ffiulcaannya'aza

Syiqq Al Anfu adalah kesulitan dan puncak keberatan. Bacaan JRng
umum adalah dengan kasrah pada hunrf.gan.

Al Jauhari3D berkata, " Syaqq adalah masyawwah ftesulitan). Yang

dernikian itu sebagaimana firmanAllah SWI e\rt b\ #.i.jr*S i

37 Disebutkan oleh Ath-Thabari dalarn Jami'Al Bayan (14/56) dari Ikrimalf Ibnu
Athilah dalam Al Mularrar Al Wajiz (81373) dari IbnuAbbas dan llairnah- Juga olehAr-
Rabi'binAnas, Abu Hayan dalamAl Bahr Al Muhith (51476) dari mereka pula.

3a Lih. TaSirAl Mawardi (7385).
3D LiL As h-S hihhah (4 I I 502).
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"Yang lramu tidak sanggup sampai lcepadanya, melainkan dengan

lcesulcaran-kesularan (yang memayahkan) diri." Di sini kadang-kadang

dibaca dengan fafiEtr. Demikian yang diihrti olehAbu Ubaidah-

Al Matrdawi berkata, 'tsoleh dengan kasrah atau fathah pada huruf

syinpadakata .iJ dan keduanya dengan makna png saling be,rdekatan.

Kedtrmya memiliki rnakna'kesulitan'. Yang denrikian berasal darrk*a slnqq

pada tongkat dan lain-lainrya, karena darinya didapatkan kesulitar"

Ats-Tsa'labi berkata, "Abu Ja'far membacat lli *r\i
" Melainlran dengan kesukaran-kesularan (yang memayahlcan) did.'nto

Keduanya adalatr dua kata png berbeda sebagaimana '.ii dengan "o 
7, '$

dengan 1, *idengan SS1. Oirmendendangkan ungkapan seorang

perr1ain

q)et)WU?'e',gl t7..* o ,. .. .d t{-.-ir-J #

Pemilik onta bentpaya dan menyangka mililorya

Saudaraht adalah orangyang selalu menyulitkannya 381

reBacaanini disebutkanolehAth-Thabad dalam Jami'Al Bayan 14156,d"nbacaanini
dibenarkan dengan kasrah sebagaimana yang ia katakan setelah menyebutkan dua

mzcamqira'ah,"Bacaztyatgpaling benar di sini menunrt kami adalah baca.n otang-

orang kota yaitu dengan kasrah pada hunrfsylr karena kesamaan alasan dari bacaan

bagian ini dan keaneban orang yang menplisihinya sebagaimana yang telah disebutkau
pulaolehAn-Nuhas ddznMa'aniAlQur'an(4156),AbuHayran dtlernAlBahr(5/47Q
dan dinisbatkankepada Mujahid Al.drlraj,Abu Ja'far, Umarbin Maimtn,AbuArqam,
1gd['danfiguAmru."

Bacaan ini disebutkan oleh Ibnu Juni dalamll Muhtasib (217) dariberbagai bacaan

aneh. Sedangkan Ibnu Al Jauzi rnenganggapnya bagian dari satu di antara sepuluh

macambacaan.

SebuahbaitkaryaNamirbinTaulab.Iniberadadalam MajazAl Qur'az (l/356), Tbftir
Ath-Thabari (1415), Tafsinr Ibni Athifh (81373), Al Bahr Al Muhith (5/476) dan Al-
Lis an dan At-llarikh ( di,r ).
tsr Sebuah bait karya Narnir bin Taulab. Ini b€rada dzlamMajaz Al Qur'an (l/356),

Tafsir Ath-Thabad ( 1415), Tafsir Ibni Athi1,ah (8137 3), Al Bahr Al Muhith (5 I 47 6) d^a' Al-
.Luan dan At-Thrilfi (.rti).

,j.L's):
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Boleh juga maknanya bentuk mashdar dari kata:
t-tb,'r*t *'t r3.!1lr denganlosrahdanartinya'sepanrtr'.Dikatakan:

llf;,lr, ryi iilt,* Aiaf (anrmenganrbil sepanrtr tubutrkarrbing). Bisa
jadi maksrd apt ini adalah makna t€rs€but lvlaksudnp, ". . .ymg kmu tidak

senggup sarnpai kepadanya melainkan dengan berhrangnya sebagian

kekuatan dan hilangnya separuh dari kekuatan png ada Dengan l€ta lain
lagi: kmru tidak akan sampai kepadaqra melainkan dengan sqnuh kekutm
dirimu dan dengan hilangnya sepanrh kekuatan )ang lain. Syiqq jtrgabisa

berarti salatr satu sisi sebuah gunmg. Di dalam sebuah hadits Ummu Zar'
disebdlrrr:

"Dia mendapatiht dalam sekelompok kambing yang berada pada

suatu sisi sebuah gunung."382

Abu Ubaid berkat4'Dia ini adalah nama sebuah tenpat " Syiqq lr ga

Syaqiiq (saudara kandung). Dikatakan: ,4 #j Cf 'i (Dia adalah

saudaraht dan bahlcan saudara lcandunght). Sytqqjuga nama seorang

dukun di antara para dukun dari kalangan orang-orang Arab.3$ Syiqq juga

berarti sisi, makna demikian ini sebagaimaa png dikatakan oleh knru'Al

Qais:

d -it tir)r';
Jilra yang di belakangnya menangis dia kcmbali

dengan susah payah, sisinya di bm,ahht tidak diubahssa

raz fi[- dl Brrkhari pada pernbahasan tcnang Nikab, bab: Berlaku baik terhadap Istri,
dan Muslim pada penrbahasan tentang keutamaan para sahabag bab: Hadits Umrnu
7Ar' . Lib- Al-Lu' lu' wa Al Marj an (21286').
t" I ih. Ash-Shihhah,taryz[Jaubari (4/l502).
3s Sebuah bait daxj Mu'allaqat lryu'ul Qais yaug permulaannya sebagai berilut :

J#'tt#'6:t't'H gf $ @i balik bukit dalam penyebutan dua hal :
kikasih' dan' ntmah tinggat).

C2I
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Itu adalah kata musytarak(sama malamqra).

KeducPada umumnyaAllah mernberikan anugerah be,rupa binatang

temak dengan me,lryebut onta socara khtrsus dalam hal mengangftut barang

di luar se,rnua macam binatang ternak Karena kambing untuk digernbalalon

dan untuk disenrbelih. Sapi untuk be,rcocok-tanam, sedangtcan onta unhrk

pengangkutan. Dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah RA" ia berkata:

Rasulullah SAW bersabdat

,* *ut Cii*tt-:irr o;i

,uuiiflt ilyl-;iyrpL ,b i di;.'o:; ,y',:l
:;tlt iG; , 9:litt |.t? tiy ;{t tr4.'6;rl I ;f

J',;:r;iui, 'ei:fi-
#., k ti)".b\f jfr,*r;a'fi,

"Ketilra seseorang menggiring seekor sapi mililotya yang telah ia

bebani di atas pungungnya, maka sapi itu menoleh kepadanya

seraya berkata, 'sesungguhnya ahr diciptakan bukan untuk

pelccrjaan ini, alcan tetapi sesungguhnya alu diciptalcan untuk

urw an bercocok-nrurz.'sehingga semua orang berkata" Maha Suci

Altall Apakah sapi d4atberbicara?'. L{akaRasulullah SAwbemabda

'Alan tetapi aht, Abu Bakar dan Umar beriman kepada yang

demidan ifit'.385

Iladits ini me,lnmjulkan bahwa sqi bukan untuk meurbawa beban di

ata.spunggungryadanjugpbukanunhrkdihrnggangi, akflI tetapi unhrkunrsan

bercocok-taranr, dimakandagingnya,dike,lnbang-bialkandanuntukdiarrbil

Lih. Syarh Al Mu'allaqat karya Ibuu An-Nuhas l/13 dan sejumlatr syair'syair Arab
halaman :41.

385 I{R. Muslim pada pembahasan tentang keutamaan Sahabat, bab: KeutamaanAbu

BalcrAsh-Shiddiq Rlt (4/1 857).



susun)xa-386

Keliga: Ayatini menryakar d^li| ngment4iukkm bolelrqa bepergian

dengan menggunakan binatang dan dengan barang bawaan yang turut
diangkutnya. Akan tetapi mengangkut barangnya s€suai dengan

dan tidak berlebihan, sertabersikap baik terhadryrya dalam

p€rjalanan Nabi SAW telatr memerintahkm bersikap lernbtrt kepada bindang
me,nrberinya kesempatan beristiratrat dan denganmemperhatikanmakan dan

mftnmrrr5ra

Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairatr Rd ia berkata:

Rasulullah SAV/ bersabde

ril, ,e:r\i b W ili f*Lft ,--a+r ,-i i;L ,i\

,i*t.\r::r$fli ai;C.
"Jika lralian bepergian pada musim subut'ET maka berikanlah
lrepada ontamu halatya dari bumi. Dan jika kalian bepergian pada
musim tandufEs maka percepatlah perjalanan."3te

3u Ar-Risl - dengan kasrah- artinya : susu Dikatakan , o'ri-r,} i i;Jjl, S;'rt ltra^
itu banydk memiliki susu atau mereka adalah orang yang baiyak'memiliki susu).
LJdo- Lban Al'Arab pad4 artri: .l-2.

tt7 Al Khbhb: banyak ruryut dan padang pcnggembalaan ini kebalilran tandus.
Dikatakan : 't :r9bj ,'r,,eiiJ ,t&-t , iriit'*ll ,'e,r\i *rl (tanahnya menjadi
subur, lraum yang mendapatlan ke.suburan, tempat yang subui subur). An-Nihayah
(2136), Shahih Muslim (31 1525) daaditahqiq oleh FuadAbdAl Baqi.

3u As-Sanah: Tandus dan paceklik Dikatakan: ir l reysl (Mereka tertimpa
paceHik) qi;il (Meretra dalam kondisi paceHig. pui ieferensi di atas.

to An-Niqru: Srmgstrm Mahahadits iniaddahperintahrmtukbersikaple,mbutkepada
binatang dan senantiasa memperhatikan kemaslahatannya. Jika mereka bepergian pa&
musim subur maka mereka mengurangi perjalanan dan membiarkan binatang
tunggangannya maurryut 6i ssgagian siang hari. Jika mereka bepergian pada rmrsim
tandus rnaka meryercepat perjalanan agar segera saryai ke tujuan dan sesaryai di
sana masih rcmiliki sisa kekuatan, karena binatang itu tidak menernukan teopat
penggembalaan sehingga hilanglah smgsumya dan bisa jadi ia kelelahan dan kelghhan
b€dalan" HR Muslimpada pembahasan tEntang kehnsaan, bab: Menjaga Kemaslahatan
Hewan(3/1525,526).
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Muawiph bin Qurrah meriwayatkan: AbuAd-Dada' memiliki seekor

ontajantan yang ia beri nama Damrm. Suatu ketika iab€rkat4'TIai Damurl
jangan adukandiriku kepada Rabbmu." Binatang itu bisu tidak mampu

membela dirinya berkaitan dengan apa-apa )rang ia butuhkan. Juga tidak

mampu berbicara berkenaan dengan apa-apa yang menjadi hajahya. Maka

barangsiapa me,me,nuhi semtra kebutuhannya lalu suahr ketika mengabaikan

kebuhrhanrya, maka sik4, demikian berarti telah mengabaikan sikap syuhr
' dan re,ntan akan diafirkan ke hadryanAllah SWT.

Sedangkan Mathar bin Muhammad meriwalatkan: Abu Daud

menyampaikan hadits kepada lomi, ia berkata: IbnuKbalid me,lDampeikan

hadits kepada krni, ia berkata Al MusalSrab binAdm meryampaikan hadits

kepada kami, ia berkata: Aku pemah melihat Umar bin Al Khaththab RA
memukul seorang penggiring kafilah onta sambil berkata,'Ifuu bebankan

kepada ontamu apa-apa )ang tidak mampu ia engkut"

FimanAllah:

6 # { c #t-'W 6 bn i*Jt e J$6,ff6
"Dan (Dia telah meaciptakan) kuda, bagd don hcledai, agar kamu

menungganginya dan (menjadikannya) perhiosan. Dan Allah
menciptakan apayang kamu tidak mengdahuinyaD

(Qs.An-Nahl [16]:8)

Dalam ayat ini terdeat delapan masalah:

Pertama:FirmanAllah SW'T, ,ES "Dan (Dia telah menciptakan)

htda." Derganposisi manshub3n karena di-a tlraf-kfr,.Maksudnya, telah

diciptakanlarda

t% LiTn- Ma' ani Al Qur' ar4karyaAl Farra' (A9T dfr I' mb Al Qur' an, katyaAn-Nuhas

w3n).

Tafsir Al Qurthubi



IbnuAbi'Ablatr me,nrbac ^1u'r}Ati r)6,Jtt t|Pr tde,ngan marfi.r'3er

untuk se,nnra nsma itu. Kuda dinamakan ldail l@vnadia suka berjalan dengan

gagah. Benhrk tunggal l,thail adalahldtaa'il, sepern dhaain benhrk tunggal

dhainDikatakmpulabatrwa dia tidak merriliki benhrk tungpl. Hal ini telah

dijelaskan dalam suratlAali'Imraan3e, sebagaimanatelah kami sebutkanjuga

sejumlatr hadits di sana

KetikaAllah SWT meryebutkankuda, bagM (campuran antara kuda

dan keledai) dan keledai satu persatg maka ini menunjul&an balwa semua

i1u tiffi dinffiiakan binatang t€mak

Dkatakm,'Ti:rmasrk dinmrakm binatang akan tet4i disehrlffiI sattl

persafu karena berkaitan masalah m€,nunggang. Umumnya orang-orang

me,mrnggang kuda baghal dan keledai."

Keduaz Para ulama berpendapat bahwaAllah SWT mernberi kita

binatang ternak dan binatang lainnya yang Dia kendalikan untuk kita, juga

me,lrrbolehkan kita mengendalikannya dan mengarrbil manfaafrrya sebagai

ratrmat dari-Nya. Apa saja yang dijadikan milik manusia dan diboletrkan

mengendalikannya berupa binatang maka menyewakannya dibolehkan

berrdasarkan li-a' para ulama karena perbedaan pendryat di antara mereka-

Htrlcuurmeryumakmbinatmgtunggruggldmbinatmg lainqadibahas dalur

b€rbagaikitabfikih-"

KaigazTidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama berke'lraan

dengan perryrcwaan binatang danmenjarlikanrrya sebagai pengang[<ttt barang

atau alat bepe4gran (transportasi). Hal itu karena firman Allah SWT,

'H6i',13i "Dan ia memikul beban-bebanmu." Mereka juga

me,rnboletrkm seseorang me,lryewakan binatang atau menj adikannla sebagai

kendraan menuju ke suatu kota sekalipun dengan tidak meryrebutkan di mara

3er Btrgaan ini disebutkan oleh IbnuAthiyah dzlamAl Muhanar Al Wajiz (887$ dan'

Abu Hayan dalam Al Bahr Al Muhith (51476').
re2 Lih. Tafsir ayat 14 surahAali 'Imaan.



dia harus turu& berapabanyaknya sumber air3e3 yang digunakan sebagai

persinggahan. Bagaimma cra perjalananqa, berapa kali berhenti di tengah

perjalanannp dan merekamemofiong perjalanan karena berjumpa dengan

oftulg-orang 1ang dik€Nml selmadalam perjdanan itu.

Paraulanamadzhabltlaliki b€d<at4'Sewa-me,lryewa samahukunrnya

denganjual-beli meryrmgfotr M-hal yang halal atau haram."

Ibnu Al Qasim berp€nd4d tidak boleh menyewakan binatang sebagai

kendaraan menuju tempat terteirtu png tidak disebutkan j araknya dengan

pakaiar tidakjelas qpesifikasin5a, kmenapemilitknlNa tidak mengizinkan png
demikian dalem jual+eli dmjuga tidak merrberikan harga sewa melainkm

sepemi png dibolehkm dalmhngajual-beli.

Menurut saya (Al Qurftub$: Tidak adape6edaan pendapat dalam

hat ini insya Allah. Kare,naymg demikian ini adalah ijazah (yang telah

diizinl@t).

Ibnu Al Mrmdzir3s berkata, 'Semua orang yang terj aga dari kalangan

ulama sepalot bahwaumglagm€rrlrewabinahgurtukmeirganglos sepuhrh

takar gandum sesuai dengm4aymg diperslrrattan lalu terjadi kenrsakan

pada binatang itq mdca 664 adatmggungiawab bagin1a."

Merekaberbeda@@tmng ormg yangmenyewabinatang untuk

mengangkut sepuluh takrnamm dia mengmgkut sebelas takan: Asy-Syaf i
danAbu Tsatrr berpendrym, "Dia bertanggungiawab atas harga binatang dan

danhargasewan5/a-"

IbnuAbi T aila b€drd4 Tiab€rtmggungiaq/ab sesuai hagabinatangn),a

dan tidak perlu membaSm se;wm5a-"

3e3 Al M4nhal adalah $'rrfi€r aL )laifu : rnata air di padang penggembalaan png
darinyanntaminum Jugadisebutll Manaazilyangadadijalurperjalanan Dinarnakan
manaahilkzraz dalamya erd4at air. Lih. Llsan Al 'Arab, entri: Jr

3% Lih. Al ljma', kar5ran5nr, hat l0l.
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Dalam hal ini muncul pendapat ketiga yaitu: Dia me,lnbayar sebagian

sewa dan sebagian harga binatang sesuai dengan jumlah kelebihan muatan.

kri adalah pendapat ArrNu'maq Ya' qub dan Muhammad.

Ibnu Al Qasim, sahabat Malik, berkatq'"Tidak ada tanggungiawab

menunrtpendryat Malih jilokelebihan takaran itu tidak me,lnberati binatang.

Telah diketahui batrwa yang demikian itu tidak menjadikan lemah binatang.

Betapa banyak binatang pengangkut barang dengan takaran yang lebtlU

seure,ntara sewanya tetap harga pertama"

lri bertentangan dengan pelanggaranjarab karenapelanggaranjarak

yang ditempuh adalatr pelanggaran total sehingga hanrs bertanggungiawab

jika terjadi kerusakan pada binatang, baik sedikit atau banyak. Kelebihan

muatan dari png diperspratkan teqgabrmg pada izin dan pelanggaran

Jika kelebihanmuatan itu tidakmelryebabkankelelahan padabinatang

pengangkut, maka diketafuui batrwa kerusakan padanya termasuk hal yang

diizinkan berkenaan dengan binatang itu

Keempd:Ulama be,tbedapendapat tentang seseorang yang me'lryewa

binatang dengan trpatr tertentu menuju tempat tertentq kemudian melanrpaui

batas tempat ittU lalu ia kembali lagi ke tempat yang telatr diizinkan itu di

tengahperjatanmn),a:

Sekelompokulamab€rp€rdea! "Jikamelampatri teinpat itu, diahrus

be,tanggrrngiawab dan tidak adabapran lagi atas kelebihan jarakyang

ditempuh-" Demikiar pendapatAts.Tsaud.

SedmgkanAbu Hanifatrberkata, 'Upah itu hanrs sesuai dengmyang

dise,pakati dan tidak ada upah diluar kesepakatan, kare,na yang de,rnikim ini

bertentangan dengan kesepakatan maka dia bertanggungiawab-" Yang

demikian adalatr pendap at Ya' qub.

SedanglcnAsy-Syaf i berpendapat'?e,lryewa harus me'mbalar sewa

sesuai png disepakati, dan balaran lang sama jika melanggar batas itu Jika

binatangnlamenjadilematrmakadiaharusme,lnbayarkenrgiantrya."Dernikian

pula yang dikatakan oleh tujuh orang ahli fikih

Surah An-Nahl@



Para ulama Madinah berkata, "Jika dia telatr sampai padajarak png
ditempuhryra lalu melebihi maka dia tmls menrbalar sewa kelebiharj rakrryra

jil<a keadaan binatang selamat nanmjikanrsak maka dia bertanggungiawab."

SedangkanAhma{ Ishak danAbu Tsaurme,ngatakan, "tra (penyewa)

hanrs merrbayar sewa dan bertanggungiawab (atas kenrsakan dan kelebihan

batas)." IbnuAl Mundzir berkat4'Demikian itu pula pendapat kami."

Ibnu Al Qasim berpendapat, 'Tika penyewa telah sampai di tempat

tujuan iamenyew4 keurudian iamenanrbahjarak satu mil atau lebih sehingga

binatangnla kelelatran,makakiraryrasewanlalangpertamadan

dibolehkan diminbbalaan sewa atas kelebihmjarak tempuh hingga sarnpai

ke manapun. Atau diahanrs mernbayar harga hewan itujika masih padahari

dia melampaui batns ihr."

Ibnu Al Mawwaz berkata, '"Telah diriwayatkan bahwa dia harus

bertanggugiawab sekalipun melaryaui satu langfuatr saja"

IbnuAl Qasim b€*ata dari lv{alik berkenaan dengan lewat batas kurang

lebih satu mil,'Adapun dalam jarak yang disepakati oleh mereka itu maka

tidak ada tanggungi anvab."

Ibnu Habib mengatakan dari IbnuAl Majisyun danAshbagh, "Jika
kelebihanjarak terrpuh itu sedikit atau melampaui sedikit dari batas sejauh

jarak yang disewa itq kemudian kembali dengan menrmggang binatangnya

dalam keadaan selamat menuju batas jarak lang ia sewa lalu binatangnya

mati atau mati di tengah perjalanan, atau di te,mpat tujuan ia menyewanla,

makadiatiadalainhaqrahanrsme,mbalarsewa kelebihanjarak

tempuh, sebagaimana ketika ia me,ngenrbalikan apa-apa yang ia pinj am dari

barang titipan Jikamelampaui batas yang sangatjauhhinggaperlu bermukim

befffi-hari png sampai merubah pe,nampilan dan jalannya, maka dia hanrs

bertmggungiawab. Sebagaimanajikabinatangitumatiketika jaralr

Kaenajikakel$ihm iU sedikit dni png dfteahui batrwa hal itr tidak dianggap

sebab kematiannla maka kemati&mya adalah setelah dibawa kembali ke

tempat yang diizinkan menempubqra. Hal ini sama de,ngan kematian (baca:

Tafsir A[ Qurthubi [,-:1 ]



kerusakan) apa yang dipinjam dari barang titipan setelah dikembalikan.

Sedangkanjika kelebihan itu baqrak maka kelebihan itu bisa menjadi faktor

sebabkematiannsa-"

KetimazlbnuAl Qasim dan Ibnu Wahb berkat4'Malikberkatabahwa

Allah berfirman, a;i g'ifg't;A6 J\ri ,};J1' "Dan (Dia telah

menciptalran) htda, bagal dan fteledai, agar kannu menungganginya dan

(menj adilrannya) perhias an)." Nlatr menciptakan semuanya agar menj adi

binatang tunggangan dan pertriasan dan Allah tidak menciptakanrya untuk

dimakan. Yang sedemikian ini juga dikatakan olehAryhab. Oleh sebab itu

para sahabat kami mengatakan, '"Tidak boleh makan dagng kudq dagng

baghal dan da$ng keledai, kare,na ketikaAllah SWT menyebutkan bahwa

seinua itu rmtuk ditunggangi dan ssagai pertriasaU makahal itu menrmjul*an

bahwa selairurya be,lbeda pula"

Allah berfirman berkenaan dengan binatang temak, $bL QS
"Dan sebahagiannya kamu malcan." Selain apa-apa yang datang darinya

yang diberikan olehAllah berupa kehangatan dan berbagai manfaat. Maka

Allah SWT mernboletrkankepadakitamernakmryxa dengm menyerrbelihnla

secara syar'i. Dengan ayat inilatr IbnuAbbas danAl Hakam bin Uyainatt

bertujiah"

Al Hakam berkat4'Dagtng kuda haram hukumnya sebagaimana

dijelaskan dalam Kitabullah"" Kertudian dia me,rnbaca alat png sebelumrya-

lalu berkata'Yang ini untuk dimakan dan ymg ini unfirk ditrmggangi.'8$

IbnuAbbas ditaqra tentang daging kuda maka dia memalmftkannya

lalu me,rnbaca alnat ini, de,lrgan me,lrgatakan, ini untuk ditunggang. Ialu dia

membaca ayat sebelumnya: @'#37b W-ei'q&t *X\trr"Dan
Dia telah menciptakan binatang ternak untuk knmu; padanya ada (bulu)

yang menghangatlcan dan berbagai-bagai manfaat..-" (Qs. An-Natrl [16]:

7)

3es Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalarn Jami' Al B ay an (14 I 57) dariAl Hakarn"

Juga oleh Ibnu Athiyah dalam Al Muhanar Al Waiiz (8/37 5).
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Kemudian ia berkata, "Ini untuk dimakan."3" Yang derrikian juga

dikatakan oleh Malilq Abu Hanifah dan para sahabat keduanp, juga olehAl

Auza'i, Mujahid, Abu Ubaid dan lain-lainryra-

Mereka berhujjah dengan riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ad-

Draqtfhni dan lain-lairuryra dni Shath binYahp binAl Mqdambin lvla'dikrib

dari ayatnrya dari kakekryra dari Khalid bin Al Wali{ bahwa Rasulullah SAW

pada perang Khaibar melarang makan daging larda baghal, keledai, sernua

binatang lang bertaring dari j enis binatang buas dan memiliki cengham dari

jenis bunrng.'8e7 Redalsi fui milikAd-Draqutbni.

Sedangkan me,nunrt An-Nasa'i pula dari Khalid binAl Walid batrwa

dirinya mendengar Nabi SAW bersabda,

4" )gtr 14t d,jr J;t
*Tidak halal makan daging laila, baghal dan lceledai."tes

Jumhur para ahli fikih dan ahli hadits berkata, "Semua itu (daging kuda,

baghal dankeledai)boleh dimakmhukrrnnya."DiriwayatlrandaiAbuHanifrh

dan sekelompok ulama berpendapat aneh dengan mengatakan bahwa se,mua

itu haram hukumnya. Di antara mereka adalah Al Hakam sebagaimana png
telalr kami sebutlcm" Juga diriwapfkan dari Abu llmifrh dan dikisahkan ba]rwa

tiga macarn riwayat darinya dikuatkan oleh Ar-Ruyani dalam Bahr Al
Madzhab'Ala Madzhab Asy-Syaf i.

Menurut saya (AI Qurthubi): Yang benar adalah apa yang

ditunjulkan oleh akal dan khabaq )raitu bolehrya makan daging kuda Karena

3$ Atsar ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan (14157) dari Ibnu
Abbas. juga oleh An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an (4156),Ibnu Athiyah dalam Al
Muharrar Al Waj iz (8137 5) dan Ibnu KaEir dalart Tafsimya @/ a7 Q.

3'TrR. Abu Daud pada pembahasan tentang makanan, bab: Memakan Daging Kuda
(3/351),An-Nasa'ipadapernbahasantentang Bunranbab: Haranrrya Memakan Daging
Kuda (7/20 1) danAd-Daraquthni dalam Sunannya (41289).
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Allat dan hadits tidak ada alasan yang ketat di dalamnya. Sedangkan ayat,

tidak ada dalil yang menunjulrtan pengharanan daging l<rrda Mengingat jika

ayat menunjtrldcan demikian maka te,ntu juga menunjukkan pengharaman

daging keledai. Sedangkan suratr ini adalatr Makiyah (urun di Makkah).

Kepentingan 4ahingga diadakanpe,rrbahmranpengharaman daging keledai

pada perang Khaibar, padahal dalarn sejumlah }habar penghalalan dagng

kuda 
-sebagaimana 

berikut nanti- telah baku-

Selain itu, ketika Allah SWT menyebutkan binatang temak pada

umumnya menyebutkan sejumlah manfaat darinya dan hal terpenting yang

adapadrm:yq.yzitu: me,lrgmgtut barang dm untuk dimakan, tidak disebutkan

untrk ditrngrogi atau unhrk unrsmbercocok.tman dengan menggunal@mlaa

dan tidakjuga selain semua itu lGdang- untuk ditunggangi dan kadmg untuk

unrsan be,rcocok-tanam. Allah SWT berfirm or, €lJi.'€ & 
" 

ft trt
3,;&QS*\PA. *Allahlah yang menjadilcan binatang ternak

untuk lmmu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk

lrnmu maknn." (Qs. Ghaafir [a0]: 79).

Allah SWTjuga berfirman berke,naan dengan larda, L:, gbA
"...agar lramu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan)...."

Allah SWTjuga menyebutkan manfaatrya dan tujuan yang diharapkan dari

semua itu, dm tidak menyebutkan pengang[<utan beban di atas punggungn]a-

Terkadang digunakan untuk mengangkut barang sebagaimana

disal<sil<aq nmrun itu tidak disebutkan tmtuk me,lnakan dagingrya-

Hal itu telah dijelaskan oleh Nabi-Nya SAW karena beliaulah yang

harus menjelaskan apa-apa yang diturunkan ke'padabeliau sebagai berikut,

"Tidak harus semua binatang yang diciptakan itu untuk ditunggangi, untuk

perhiasan atau untuk dimakan dagingrya- Seekor sapi tersebut telatr dijadikan

berbicara oleh Penciptanya sehingga dia mengatakan,'Sesungguhnya aku

diciptakan untuk unrsan bercocok-tananl' maka sehanrsnya bagi orang yang

be,ralasan bahwa*udabukan rurtuk dimakan dagingnlaal<arena dia diciptakan

urtukditunggargi s6agaimanasapi tidak dimakmdagingnlal@enadicipukan
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untuk unrsan bercocok-tanam.

Kaum muslimin telah sepakat batrwa boleh memakan dagnp>ra

Derrikianjuga luda dengan dasar Sunnah yang baku berkenaan denganqra.

Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir iaberkata'R.asulullah SAW

pada perang Khaibar melarang makan daging keledai jinak dan mengizinlan

makandagingkuda'8ee

SedanglenAn-Nasa'i berkata dari Jabir, 'Kami telatr me,nrberi makan

Rasulullah SAwpadaperargKhaibrbenpadagingloldadanbeliaumehang

lcmi dari dagipg keledai.'m

Dalam sebuah riwayat dari Jabif ia berkata 'Kami makan daging kuda

di zaman Rasulullah SA'W."4or

Jika dikatakaq'Riwayat dari Jabirbahwa me,reka memakannlna pada

m:Na penmg Khaibar berdasarkan kisah tentang suatu kondisi dan adanya

suatu masalalu hingga hal itu dimaaftan, bisajadi mereka menyenrbelihnya

karena daruat, danmasalah dalam kondisi sulit tidakbisa dijadikan hujjah."

Kami jawab: Riwayat dari Jabir dan pengthabaran yang dia lalarkan

batrwa mereka (sahabat) memakan daging larda di zaman Rasulullah SAW

mengfrilargkm kesinpag-sfurm di atas. Jika kitameneriman],a maka bersma

kita adahaditsA$na', iame,ngatakan,

.i6i{i p3* frt * $ ;y: * ,bc"j'sF
'Kami meirye,mbelih seekor kuda di zaman Rasulullah SAW ketika

kami b€rada di Madinah lalu kami memakm dagingqa-"4oz HR Muslim.

Setiap tahril dengan tarpa tajin (pengunggutan suatu pendapat) ketika

berhadryan dengan nash maka yang demikian adalah klaim, jadi tidak perlu

diperhatikan dan tidak perlu menjadi sesuattr yang sulit.

3e Hadits shahih telah berlalu takhrijnya.
o HR. An-Nasa'i pada pembahasan tentang bunran, bab: Bolehnya Memakan Daging

Kuda(7/201).
{r HR. An-Nasa'i pada pembahasan te,ntang hewan bunran (7 /201).
@ Hadits Asma' adalah sebuah hadits shahih telah berlalu takhrijnya.

LTafsir 
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Ad-Daraquthni telahmeriwayatkan sebuah tarnbahan pngbagus )ang

menghilangkan semua tal$ril dalam hadits Asna Asnra b€rkat4 'Di zaman

Rasulullah SAW kami memiliki seekor kuda yang akan mati. Lalu kami

menyenrbelih danmemakan dagingrya.'ffi

Dia merycnrbelihryra l@ena tak.t kudarrya akar mati dm bukan l<arena

kondisi lain selain ihr.

Jika dikatakaq "se,mua macam binatang yang memiliki lorku hrnggal

tidak boleh dimakan dagingn)'a sebagaimana keledai?."

Kami j awab : Ini adalah qiyas sfrbh, dan para ulama telah berbeda

pendapat ketika me,lnbicarakan hal ini. Jika kita menerimanya maka hewan

tersebut berbeda dengan babi. Dia (babi) memiliki lcuku belatr namun dia

berbeda dengan semua binatang png berkuku belah- Sedangkan jika qiyas

bertentangan deirgan nash maka qips ini rusak dan tidak perlu ikuti."

Ath-Thabariaoa berkata, "Di dalarn ijma' mereka dibolehkan

mqrunggangsemuabinatmgpngbolehdimakandaeingDaaadalahdalil ng

menrmjulikan bolehnya memakur binatang ryapun ymg boleh ditunggangi."

Kunat t:Sedanglonbagffi dimasuklon dalamjenis keledai. Jikakita

katakan bahwa kuda tidak boleh dimakan dagingnla, maka bagM adalatl

ketunrnan dari dua jelris binatang png keduanya tidak boleh dimakan

dagngrya. Sedangkan jika kita katakan boleh makan daging kuda maka

laghal adalah ketunuran binatang yng boleh dimakan dagingnya dan )ang
tidakboleh dimakan dagingnla Makadfuatokanp€t€hratnanberda$ atas

apa yang berlaku pada induk4a-

De,rmikim juga serrbelihm orang png terlahir di antara dua orang kafir,

yang satu wajib zakat sedarglrm 1ang lain bukan wajib zakat, maka itu bukan

sernbelihansehinggasernbelihannyamen$aditidakhalal. Halinitelahberlalu

pe,nj elasanrrya di dalam surah Al An' aam.

1o3 HR Ad-Daraquthni dalam Sunannya (41290).
u Lih. Jami' Al B ayan ( I 4/58).

I

l
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Perrbahasan tentang pengharaman keledai tidak ada artinya de,ngan

mengulmgryra- Telatr disampaikm alasar perlgtrilaman makm daging keledai

batrwa keledai itu hewan yang kotoq )aitu: sukamencampuri sesama pejantan

(sodomi) sehingga disebut najis.

Kefi$uh: Dalam ayat ini dalil 1ang menunjutkan batrwa tidak ad.azakat

padanya, karena Allah SWT rnenganug€rahkan kepada kita apa png
dibolehkan bagi kita memakannya dan menjadikan kita mulia dengannya

karena Magai manfaatrya- Jadi, tidak boleh melakukan sesuatu berke,naan

dengannya kecuali berrdasarkan adaqra dalil. ldalik telah meriwayatkan dari

Abdullah bin Dinardari Sulaiman bin Yasar dari hak bin Malik dari Abu

Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda

it* y".irr e* a.r;:ir ;"A
"Seorang tnuslim tidakwajib mengehmrkan zakat atas budak dan

htda yang dia miliki."aot

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairatl RA" Rasulullatr SAW

bersabda,

AI;t e.Writs,,ttir-,: A\;6,pt e,;
"Tidak ada (lcewajiban) zalcat pada htfu dan budak kecttali zakat

fitrah pada budak"M

406 IIR. Malik pada pernbahasan tentang zakat bab: Tqkat paf,a Budalq Kuda dan
Mafu(11277). Hadits ini dalamSlahih Al Bufirtari,padtpembahasan tentang zakat
bab: TidakadaKewajibanZakatatasBudakMilikMulim, danMuslimpadapembah*can
tentang zakat bab: Tidak ada Kewajiban Zakat pada Budak dan 1(rda tr'dffi I\iduslirn
e HR. Abu Daud pada pernbatnsan tentang zakat, bab: Zakat Budak nomor: 1594, Al

Baihaqi dalam Sunannla, pada pembahesan tentrng zaka! bab: TidakAda Kewajiban
ZkatpadaKuda (4/ll7). JugadisebutkanolehAs-Suyuthi dalanAlJami'Al Kabir(31
1592) dari riwayatAbu Daud danAl Baihaqi dariAbu Hurairah. Juga disebutkan dalam
Al Jami'Ash-Shaghir dengaaDomor: 7636 dari riwayatAbu Daud dan dia memberikan
tanda yang menunjukkan keshahihannya. Sedangkm Adz-Dzahabi dalam l/
Muhadzdzab bed<ata, "Didalarrnyaketerputusan" HamisyAlJami'Al Kabir(311592).



kri juga dikatakan oleh Malik, Asy-Syaf i, Al Auza'i, Al-Laits, Abu

YusufdanMuhammad

Abu Hanifatr berkata, "Jika betina semuanla ataujantan dan betina,

maka atas setiap ekorkuda satu dinarjika semua itu digerrbalakan. Jika ia

mau makabisa dikallarlasi lalu sdiry dnratus ditrram dikeluakm lima dirhan."

Dia berhujjatr dengan atsar dari Nabi SAW bersabda"

36-:,t;,y o'r$,ut Ft G.a

*Pada lada yang digembalalcan maka (zakanya) atas setiap

ekornya satu dinan" ao7

Juga berhuji atr dengan sabda beliau SAW,

ltz z I

,.ajFt. . . .a,)Ai .}13r
"Setiap ekor Kuda itu tiga (dinar zakanya)......" Hadits, dan di

dalannr5ra

"Dan tidak lupa akan hak Allah pada budaknya dan pada

tungganganya (htda).'w

Sanggahan untuk yang pertarna: itu adalah hadits yang hanya

diriwaptkm oleh GhaurakAs-Sa'di dari Ja'farbinMuhamnad dai apbrya,

dariJabir.

10 HR. Ad-Daraquthni dalam S,,nannya dari Jabir (2/126) dan Al Baihaqi dalam
Sunannya, pada pembahasan tentang zakat bab: Yang berpendapat bahwa Pada Kuda
Ada Kewajiban Takat (4lll9), narnrn keduanya menyatakannya lernah. As-Suyrthi
rcnyebutkannya dalanAlJami'Ash-Shaghrrdengannomor: 5923 dandiarnemberikan
tanda bahwa hadits ini lernah. Lih. Hamisy Al Jami' Al Kabir (213596 dan3597).
s Hadits tentang, *Setiap elor Kuda tiga (dinar)" yang telah ditakhrij di atas.

o;*,tiar6: altt? .x- I

r:,.,, Surah An-Naht 
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Ad-Daraquthnis b€*at4 "Ghaurak seorang diri meriwayatkan dari

Ia'far sedangfuandia sarlgat laah sekali, dan ormg-orang di bawatrryra adalah

orang-oranglemah-"

Adapun hadits yang menyebutkan hak dr sini adalah keluar dariryra

jika terjadi hal-hal png tidak disenangi atau ditentukan untuk memerangi

musu[ jika demikian maka dia hanrs memberi makan budak ketika dalam

kondisi darurat. hi adalah bak-hak Allah pada budaknya-

Jika dikatakan,'Ini adalah hak pada tmgangannya $tfia) dm tersisa

hak 1ang ada pada budaknya."

Ataujika dikatakan,'Telah diriwayatkan W *, e,#. | (ndak
melupalran hak Allah padanya) dan tidak ada perbedaan dengan sabda

beliau: t^ ;. t&'t Wf : A " pda budabtya dan p ada tun g gangannya." lvlaka

makmqra kembali k€pada se$atu png sana kaena hak sebagian berkaitm

dengankesehrnrhamya"

Para ulama berl<at4 'Sesungguhnya hak di sini adalatr memilikinya

dengan cara )Nang baih me,mberinya makan, bersikap baik kepadanya

tidak memberatkaq sebagaimana telatr dijelaskan dalm
sebuahhadits:

' Jangan j adikan Wggungnya s ebagai htrsi' .)'4to

Disebutkm budak dengan leher adalah sebagai' si@iran' berkenam

dengan kewajiban. Seba geimura firman Allatr SWT: @'*'t fi ir*5
"...serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman." (Qs. An-Nisaa'
pl:e2)

Selain itu bahwa binetang png wajib dizakati memiliki nishab (batas

.0e Lih. Sunan Ad-Daraquthni @ 126).
ItoI{R.ad-Darimipadapedahasantentang Meminta iziD, bab: Larangannrnjadikan

Punggung Hewan sebagai Kurs i Q1286), Ahtmd dalam Al Mus nad (3 I 439 d"n 44 l).

ot?6:r'#rr*.t
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jumlah) dari jenisnya. Ketika jumlatr kuda kurang dari nishab maka kita
mengetahui gugurryra zakat Begitu pula kewqiiban zakat pada kuda betinaryra

terpisatr s@ara kfiusus dari pejantan adalatr pendapat yang kontadiktif.
Karena dalam hadits tidak ada pemisatran semacam itu. Pengkiyasan kuda

betina pada pej antan dalam hal peniadaan zakat adalahkarena binatang png
kelatriran ketunmanrryaa dan bukan susunya, jika tidak waj ib zakat

turtuk pejantannyamakatidakwajib pulapadabetinanya sebagaimanabaghal

dankeledai.

Telah diriwayatkan darinya bahwa tidak ada zat atpada betinanya

sekaliprm terpisah sebagaimanajika sernuanyapejantan terpisah- Inilah png
menf adi pendapatjumhur. IbnuAbdAl Barrberkat4 'Tladits tentang zakat

kud4 dari Umar, adalah s lnhih, dali, Az-Zvhidan lain-lainnya. "
Telah diriwaptkan dari hadits Malilq png diriwayatkan dariqra oleh

Juwairiatr dariAz-Zuhri bahwaAs-Saib binYazidberkat4 "Aku telahmelihat

alahkumengfuIkulasikuda kemudianme,lnbalarkan zakafiryrakepadalJmff."

hi adalahhujiatrbagiAbu Ilanifah dan qaiklrryraHarrunadbinAbu Sulaiman

Aku tidak mengetatrui seoftrrgpun dari kalangan atrli fikih peng'uru negeri

mewajibkan zakat pada kuda selain mereka berdua Juwairiatr seorang diri
meriwayatkan dari Malik dan dia seorang png tsiqatr.

Kedelapan: Firman Allah SWT, 'uU3 "Doo (menjadikannya)

perhiasan." Manshub dengnmenyerrbunyikan katakerla (fi t/). Matcnanya:

mereka me,njadikannya sebagai perhiasan. Dikatakan, 'Dia sebagai maf 'ul

min aj lih.' at I Pertriasan adalah sesuatu yang digunakan untuk merrperindah.

Keindalran dan perhiasanjika dari kekalaan duniawi makaAllah SWT telah

membolehkannya untuk para harrba-Nya Nabi SAW bersabd4

ptWt; A,g,;t:?; it;trq$tr b,,;y.t

ail Lih.I'rab Al Qur'an,karyaAn-Nuhas Q1392).
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"Unta adalah kebanggaan bagi pemililorya, kambing adalah

berlrah dan htda itu pada ubun-ubunnya kebaikan."4r2 I{R. Al

Barqani dan Ibnu Majah di dalam As -Sunan.

Hal tersebut telatr dijelaskan dalam pe,lnbahasan surahAl An'aam.

Nabi SAW menggabungkan antara kebanggaan pada onta karena

padanya bisa difungsikan sebagai pakaian, daging, sllsu dan pe,ngangkutan

sekalipun kurang cepat untuk kepentingan pengejaran dan menjauhi lawan.

Beliaujugamenjadikanbqkah pada kanrbing lmrenapadanlabisa difu€sikal
sebagai pakaian, makanan, minuman dan banyak anaknya. Dalam setatrun

dia melatrirkan tiga kali dengan segala ketenmgan png ada padanla sehingga

merrbarva pemililrryrabelsikry rendatr hati dm lerratrlerrbut Berbeda dengal

para perrilik ontaat3 lang baryak memiliki bulu

Nabi SAWmendampingfar kebaikanpadaubun-ubrmkuda di sebagian

mrua karcna dengannyabanpk dihasilkan hartararnpasan perang yang dapat

dimanfaatkan untuk bekerja dan sumber kehidupan. Dan menjadikan

seseorang mampumenekanmustrh dan mengalalrkan orang-orang kafir serta

untukmeninggikmkalimatAllah SWT.

FirmanAltah SWT, 'o# i g #, "DanAllahmenciptalan
apa yang lramu tidak mengetahuinya." Jumhur mengatakan, "Dari kata

',iEl:i tp*"Wr*r1." Dkatakan,'Dui befuagai nurcam serangga dar binatang

penyengat di bawatr lapisan tanah di darat dan di laut lang tidak dilihat dan

tidak didengar oleh manusia"

Dikatakanptla,"'tsriii S C &r' dan Allah menciptakan apa

ar2 Disebutkan olehAs-Suyrthi dalamAl Jami'Al Kabir (113786) dari riwayat Ibnu
Majah danAth-Thabrani dalamAl Kabir dari UrwahAl Bariqi danpara tokobnya tsiqah.
Sedangkan dalamAl Jami' Ash-Shaghir dengan nomor: 3039 dari riwayat Ibnu Majah
dan dia memberikan isyarat bahwa hadits im shahih.

att Al Faddadun adalah para pemilik tmta yang banyak jurnlahnya yang mana salah
ssslang di antara mereka merniliki dua rattrs ekor unta hingga seribu ekor unta. Namrn
demikian mereka jauh dari sikap sombong .Lth. Lisan Al 'Arab, entri: 5g.
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yang kamu tidak mengetahuinya,' adalah apa yatgdisediakan oleh Allatr
swr kelak di dalam surga unhrkparapenghuninya yang tidak pemah dilihat
oleh mata dan tidak pemah didengar oldr telinga dan tidak pemah terdetik di
dalarnbenakmanusia."

Sedangkan Qatadatr dan As-Suddi berkata, "Dia yang mencipta
serangga pada pakaian dan ulat pada buah-buahan."4t4 Ibnu Abbas
mengatakan, "Mata air di bawahfi1asy."ars Disampaikan olehAl Mawardi
danAts-Tsa'labi.

Sedangkan IbnuAbbas berpendapat berada di sebelah kananArasy
berupa sungai cahaya seperti langit tujuh lapis, bumi tujuh lapis dan lautan

tujuhpuluhkali. Dimasuki olehJibril setiap waktu sahur. Diamasukke
dalamnya sehingga menambahkan cahayanya, keindahannya dan

Kemudian diabergidik sehinggaAllahmengeluarkan sebanyak

tujuh puluh ribu tetes dari setiap buhl dan dari setiap tetes keluar tujuh ribu
malaikat. Di antara mereka sebanyak tujuh puluh ribu malaikat setiap hari
masuk ke dalam Baitul Makmur. Sedangkan di Ka'bah tujuh puluh ribu
malaikat lang tidak kembali hingga hari kiamat.ar6

ala Disebutkan olehAn-Nuhas dalamMa'ani Al Qur'an (4157) dartAs-Suddi dengan
lafazh: vr-ilr A |"'lJi lserargga pada pakaian). Juga olehAbu Hayyan dalam
Al Bahr75l477) dari Qatadah. IbnuAsakir dariMujahid.As-suyuthi dalamAd-DurrAl
Mantsur (4112). sebenarnya itu adalah rmgkapan yang aneh karena ayat yang mulia
muncul dengan penganugerahan yang diciptakan oleh Allah SWT berupa sarana
transportasi dan unnrk perjalanan manusia dan tak seorangpun mengatakan bahwa
serangga adalah salah satu sarana istirahat. Ayat ini bersifat umum dan tidak boleh
mentakhshishdnn membatasinyadengan suatumalora di antaraberbagaimakna kecuali
dengan dasar dalil. Dia swT menjelaskanbahwa Dia menciptakan di masa depan apa-
apa yang tidakkalian ketahuiberupaberbagai sarana tansportasi danlainJainnya demi

kalian semua.
ar5 Riwayat ini datang dari IbnuAbbas RA danAllahMaha Mengetahui keshahihennya

karena kita tidak mengetahui dalil yang menrmjukkan kepadanya. Lebih dari itu bahwa
dalarnnya penglfiususan (talt shish) untuk sesuatu yang bersifat umum dalam fimoan
Allah SW! $# iC,fu "Dan Allah mencipikan apa yang kamu tidak
mengetahuinya." Dengan tanpa pentakhshish. Yang demikian ini tidak boleh

4t6 Jbid.
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Berilahya, yaitu apa ymg telah diriwaptkan dari Nabi SAW batrwa

diaitutanahputill

'* 'i:, Ll tfi y 
'j6 e i.t 'rr)

rl o:fiav ,j6 f ti, 
"-;i;t'it 

,

r'5t I c,F;

i , *Ut J';:r 6-fjv

{t J'y, ( :riu . iil
,<),ri, A.t't-'itt

Mereka berkat4 "\ilahai RasulullalU sirya yzng melahirkanAdam?."

Beliau bersabda, uMereka ttdak mengetahui bahwa Allah
menciptakan Adam." Mereka berkat4'Tv'ahai Rasulullah, di mana

Iblis di antara mereka itu?." Beliau me,njawab, uMereka tidak
mengetahui bahwa Allah teloh menciptaknt lblrs." Ke,nrudian beliau

membaca: 'gii i C &t "DanAllahmenciptakanapayang

lramu fidak mengetahuiryn'{r? Ini disebutkan pula oleh Al Mawardi.

Menurut saya (Al Qurthubi): Di antara makna yang demikian

disebufl<ano1"1rgl1Bqihaqidailsy5i,"'Siiabedota,'SrmggutrAllahmsrriliki

para hamba ),ang muncul dari belakangAndalusia (Spanyol) sebagaimana

yang telah kami jelaskan. Juga dai tengah-tengahAndalusia Me,reka tidak

melihatbahwatelahadamelirhrkymgmalcsiatkepadaAllah"Kerildl-k€rikil.t8

mereka adalah pennata dan intil- Grmrmg-guung mereka adalah ernas dan

perak. Mereka tidak bercocok-tmm dan tidak melakukan suatu pekerjaan

Mereka memiliki sebatang pohon di depm pintu-pintu mereka png me,miliki

buah yang merupakan makanan mereka Merekajuga memiliki sebatang

pohon png daundarmnya leba dm menjadi pakaian mereka."4re

InidisebutkmdalmPmbabasmt€ntmgasxal bab:Nama-

rurma dan Sifat-Sifat Allah. Diriwayatkan dari Musa bin Uqbatr, dari

'r7 Hadits ini disebutkan olehAl l\dawardi dal"m Taftir (2385).
atE Ar-Radhaadi adalah kerikil kmil. IAan Al'Arab, end: (j* ).
are Disebutkan olehAs-Suyuthi dqlanAd-Durr Al Mantsur (4lll2) dariAsy-Sya'bi.



Muhammad binAl Mml€dir dari Jabir binAbdullahAl Anshari, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda"

;r. u jr';Jt 13

"Diizinkan kepadaht untuk menyampaikan hadits tentang satu

malaiknt di antara para malaikat Allah pengusung Arasy yang

berada di antara daun telinganya hingga pundalmya sejauhjarak
perj alanan dalam s etahun."a2o

FimanAllah:

3#*t -e)ri ;e !'r\F W3 J4xJi 3$ fi *S

uDan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di
antara jalan-jalan ada yang bengkolc Dan jikalau Dia

menghendaki" tentulah Dia memimpin kamu sernuanya (kepada

jalan yang benar).n (Qs. An-Nahl [16] : 9)

Firman Atlah SWT: ,N 3+3 fi jbS "Don hak bagi Altah
(menerangkan) jalan yang lurus." Maksudny4 telah menjadi hak Allah
SWT untuk menjelaskanjalan yang lurus. Di sini dihilangkan mudhaf-nya

yaitu Al Bayaan Qtenjelasan). Sedangkan As-Sabiil adalah Islam.a2r

Maksu&rya hakAllah menjelaskannya dengan para rasul dan dengan berbagai

a20 HR. Ath-Thabruni dalamAl Ausath dari Anas. Lih. Karu Al 'Ummal (61136 nomor :

15155).
a2r Dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalamtafsirnya (41478) dariAs-Suddi.

a {t*N,'a *';}L:;*;i"df ;aJ
.tI _., ..

4.r)l 4a-:d
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hujj alr dan kete,rangan Qashd As -fubiil adalahprhanan terhadap suatu j alan.

Dkatakan: VE U+ adalatrjalar lang menjunrs kepada apa yang diharapkan.

j,ri; WS "Dan di antara jalan-jatan ada yang bengkok."

Maksudnya, di antarasejumlatrjalan itu adayangtidak lurus. Maksudny4

menyimpang dari kebenaran sehingga tidak mendapatkan petunjuk dengan

mengikutinya

- Sedangkan di dalam Al Qur'an,"i1;,61*U, **ti;itlS"ng ,?'&'oF,Wt*5{S "Dan' bahwa Oons Kami
perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurlts, maka ilafiilah dia, dan

janganlah lcamu mmgikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan

itu mencerai beraikan kamu dari j alannya. " (Qs. Al An' aam [6] : 1 53).

Telah dijelaskan di muka. Dikatakan, 'Maknanya bahwa di antara

mereka ada yang cenderung menyimpang dari jalan kebenaran atau

dairyra sehinggatidak sarpai kepadapenuf uk menuju kepada-

Nya."

Mereka terbagi meNljadi dua kelompok:

I . Para pengikut hawa-nafsu yang berbe da-beda.an lri dikatakan oleh

IbnuAbbas.

2. Agama-agamakafirdariYahudi,MajusidanNasrani.ats Sedangkandi

dalam mushhafAbdullah: W 'g,9,t (di antara kalian ada yang

menyeleweng).424 Demikian juga Ali membacanya'nli2 (di antara

lca li an) dengan huru f kafas

az Disebutkan olehAth-Thabari dalam Jami'Al Bayan (14/59),Ibnu Katsir dalam
tafsirnya (4/479) danAbu Hayan dalaml I Bahr Al Muhith (5/477).

aa Disebutkan oleh Abu Hayan dalam Al Bahr Al Muhith (5/477) dan Al Mawardi
dalamtafsinrya (2BBq-

424 BacaanhidisebutkanolehAth-Thabaxi dalam Jami'Al Bayan (14159),IbnuAthiyah
dalamAl Muharrar Al Wajiz (81378), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4/479), Abu Hayan
dalamAl Bahr(51477),Asy-Syaukani dalam FathAl Qadir<31214) danini adalahbacaan
yang dianggap aneh dan bukan dari qira'ah yarLg mutawatir.
ar Bacaan ini dinisbatkan kepada Ali. Demikian disebutkan oleh An-Nuhas dalam

LTafsir 
Al Qurthubi I



Ada ngmengatakaq'lvlalormya adalahmeryreleweng darijalarqa."
Maka i,, artinya sama dengan ,f (furi).IbnuAbbas berkata, 'Ma}sudnya,
siapa saja yang menghendaki kiranyaAllah memberinya petunjuk maka Dia
memudahkan baginyajalan menuju iman. Sedangkan siapa saja yangAllah

kehe,ndaki untuk disesatkannyamaka iman dengan segala cabangnyramenjadi

beratbaginla."

Ada yang berpendapat, "Makna J#Ji '-t-f Tmenerangkan) jalan
yng hms) adalahjalan kmbali dm berpularg kalian semra"'4s-fubilb€xfift
tunggal )ang maknanlajamal(, oleh sebab itu dinuannatstzrrtarcna kinayah

sehingga dikatakan 4a (dan di antaranya). As-Sabil adalatr bentuk

mu' annats dalam bahas aHijaz.

Firman Allah, SeXt'pi;A'rli "Dan jikalau Dia
menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan
yang benar)." Allah SWT mer{ elaskan ba}rwa kehendak ada pada Alla}r
SWT. Ini membenarkan pendapat Ibnu Abbas dalam mentalanril ayat dan

menolak pendapat Qadariah dan semua orang yang sejalan dengannya

sebagaimanatelah dijelaskan terrdatrulu

Ma'ani-nya(4/58),Asy-Syaukani dalamFathAlQadir(31215)dandiaadalahqira'ah
yang sama dengan qira'ah dari Ibnu Mas'ud. Yang jelas bahwa yang benar adalah
bacaan yang dini5S3fl6a11l6spadaAli, y,;fi: j-i i(J (malra di antara lcalian ada
yang mmyelen'eng). Telah disebutkan oleh IbnuAthiyahdalamAl Muharrar Al Wajiz
(8/378), Abu Hayan dalam AI Bahr Al Muhith (51477) danAs-Suyrthi ddanAd-Dun Al
Manntr(4lll2).

[ryD



FirmanAllah:

E#^r5+r; wi3,
./t!:-13**P

uDia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk
kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya

(menyub urkan) tumbuh-tumbuhan, yang p ada (temp at tum buhnya)
kam u m enggem b alakan ter n akm u.)'

(Qs.An-Nahl [16]:10)

Asy-Syarab adalatr apa-apa yang biasa diminum. Syajar adalah

tanaman ataupepohonan, sebagaimana yang diketahui. Maksudnya dengan

turunnya hujanAllah menumbuhkan pepohonan, rerumputan dan tumbuh-

tumbuhan. Sedangkan, O:jiS "kalian semua menggembalaknn ternak

lalian" eufinya: kalian menggembalakan onta milik kalian.426

Dikatakan, " (,?'?:-t-S'z;t lt gjr: jikabinatangnya menggembala

AS-Sawaam dan As-Saa'lrz sama artinya, yaitu: harta-kekayaan yang

menggembala. Bentuk jamak As-Saa'im atau As-Saa'imah adalah
S aw aa' im. $l #ti artinya: Aku telah mengeluarkannya menuj u padang

penggembalaan.42T Maka aku adalah musiim (penggembala) sedangkan

binatangnyaadalahmusaamahdansaa'imah.Iaberl<at4

ic,tri qrru;rf

a26DisebuthnolehAth-ThabarjdalamJanti'AlBayan(14/59) dari IbnuAbbas,Ilairmh,
Adh-Dhahhak dan Qatadah serta lain-lainnya. Juga Ibnu Katsir dalam tafsirnp (4/479),
An-Nuhas da'lern Ma'ani-nya (4/59) dari Qatadah dan Adh-Dhahhak. Ibnu Athiyah
dalamAl Muharrar Al Wajiz (81380), As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (4/ll2) dar-
Asy-Syaukani dabn Fath Al Qadir (3D15).

427 Lrh. Ash-Shihhah (511955 dan 1956) dan.Ma'ani,karyaAn-Nuhas (4159).

*fu;friqt{{c
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Kecelakaan bagimu dan lbnu Musimahyang indaha2E

Asli makna as-saum adalah jatrh dalam penggembalaan. Sedangkan

Az-Zqaj me,ngatakan,'Diambil dari kata As -Suumah yalng arinyaadalatr

tanda. Maksudny4 memberikan bekas di muka bumi yang menjadi tanda

dengan menggerrbalakannla- Atau karena dia diberi tanda untuk dilepaskan

di tempat pengge,nrbalaan."

Menurut saya (Al Qurthubi): Kuda png digerrbalakan adalatr kuda

lang dilepa,skan di padangpengge,lnbalaan png telah diberi tanda Ungkapan:
',E F menurut Al Akhfasy adalah kuda png telatr diberi tanda atau telah

dilepaskan. Dariungkaput Pr qf ??artinp: melepaskankuda. Dari

kata itu terj adrkatasaa'imah. Dilengkapi dengan hurufya ' dannunk,arena

kuda dilepaskan dengan pe,lrunggang di atasnya.

FimanAllah:

,h or3,^6.;!:fi5 j+I'- fi)ii'tfii * -rt 4
@ Sthi$ ;fl'4<i as;t A'oi*tfii

KDia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-
tanamanl zaitun, korma" anggut dan segala macarn buah-baahan.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda
(kekuasaanAllah) bagi kaum yang memikirkan.'

(Qs.An-Nahl [16]:11)

'28 Ini adalah sebuah 'ajz yarg diucapka', oleh Al Atfithal dari qashidah yang
diucapkannya ketika ia memuji Ilairnah bin Rub'iAl Fayyadh, awalnya:

+ ;v'tl'tji. i.t J,
"Pentmpamaan lbnu Bazghah seperti permisalan lain untulotya."

Lih. Ad-Diwan, yang ada pada Ath-Thabari ( I 4/60) dan Ibnu Athifh (8/3 8 I ) .

L Surah An-Nahl l



e; J'r v6;rat 6t\',--1,,1.;.4t-;f t\,-?AW

Firman Allah ra'ata, *,,dVtS j+JfiS Clifti Ofr * -* *
,':Jt P ,U's "Dia menumbuhkan bagi kamu dengi air hujan itu
tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-

buahan. "Abu Bakar, dariAshim membacanya, (;!i 6snran hwuf nuna2s

sebagai pengagungan. Sedangkan orang awam membacanya iolj a*g*
ya', dengan mal<na: Allah menumbuhkan untuk kalian semua. Ada png
berpendap at, *'Sl2 i]!i iiii matna keduanya sama." Al Farra'
mendendmg[rr:

Alcu melihat orang berhajat di sekitar rurnah mereka

Merelra tinggal di dalamnya hingga tumbuh sayur-mayuy'3o

Dengan kata hir:, T\mbuh. Allah merrmbuhkan. Hal ini tanpa qilas.

Anak itu tumbuh, artinya adalah tumbuh bulu kernaluamya. Ada yang

berpendapat, "'&l'q, fltu, apa di antara kedua matamu. " Sedangkan,

?r t ; artinya: Aku memdidik anak danmengasuhnya. Sedangkan L:ir
adalah tempat tumbuh-tumbuhan. Ada yang mengatakan:
yi a.'u.s 'rpt 6 maksudnyru betapa pertumbuhan hana dan anak-

anafcnya. L5 P t+r;*"hryU,mp{amereka sesuatu },angkecil png
sedang tenrs berke,rnbang 7 '-r;in |ri ,i.b$ $esunggunnya bani Fulan
itu tempat pertumbuhan sesuatu yang burak).

rzr qira'ah demikian disebutkan oleh lbnuAthiyah dalanAl Muharrar Al Wajiz (81
3 82), Abu llayan dalam Al B ahr Al Muhith (5 I 47 8).

'30 Sebuah bait Zuhair binAbu Salma yang sebelurmya sebagai berikut:
';iAit;;J 

d .aldlir;itrt 'jirrl 46\;#rii.rr ri1

Jika paceklik bqat membinasalran manusia

Sehingga manusia kzsulitan mendapatkan malcan

As-Sunnah Asy-Syahbaa' adalah putih karena kondisi tandus. Al Hujrah adalah
kesulitan yang menbatasi mafltsia dalamrumahnya sehingga unta mereka yang paling
bagus siap unhrk mereka makan- Al Qathin adalah penduduk Manhal. Ajhafat adalah
membahayakan dan membinasakan harta mereka. Lih. Al-Lisan, entri:,4. Dalil
pendulomg tidak dinisbatkan ddamAsh-Shihhah (l/268) dzn Al Bahr (51478).

T"f-I. At a,rrth.,bi l t-tr



S edangkan An-Naw aabit adalahkejadian yang banyak. Sedangkan

An-Nabiituadalah suatu permukiman di Yaman Sedangkan Yanhatt adalah

nama suatu pohon. Semua ini dikatakan olehAl Jauhari.a3t

A iiliS " Zaitun," adalatr bentuk j amak dari z aitunaft . Dikatakan
demikian untuk pohonnla itu sendiri, yaitq pohon zaitunatr. Untuk buatrrp
juga disebut zaitunah Semua telatr dijelaskan dalam suratlAl An'aam. Htrlnrm

zakat buah ini tidak perlu diulang per{ elasanryra di sini.

A V,,i 4'tsl"sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar,"
maksudny4 pada penurunan hujan dan penumbuhan tanaman. 'ag *laa

tanda (lcelarcsaan Allah)," maksudnya, bukti-bukti, -< ujLfr3- iA
ubagt lcaum yang memikirkan."432

FirmanAIIah:

btk, i Hii'fi,i 6-:-rri5 5wIb IJ H'*;s
3r&{fl.#:9 {v'5n!i;2;\

nDan Dia menundukkan malam dan siang, matahart dan bulan
untukmu" Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untahmu) dengan
perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami
(nya)." (Qs. An-NahI [16] : 12)

13t Ltu Ash-Shihhah (l 1268\.
132 AUah SWT mengkhususkan erryat ini karena semuanya adalah tumbuhan png

paling rmrlia dan paling banyak rnanfaatnya. Dimulai dengan tanaman ft2ssna t^naman
menyej 'kkan kebanyakan alam Kenmrdian disebutkan zaitun karena faedahnya untuk
penerangan dengan minyaknya dan ini sangat penting dibarengi oleh manfaat
nrcmakannr, jugapengecatande,nganminyaknya. Ke,nudiandisebutkanhrrmakalena
buahnya paling bagus di antara semua jenis buah-buqhan. Bablan rnenjadi makanan
pokok di sebagian negara. Kernrdian disebutkan anggur larena dia buah-buahan rnmi.
Lih- Al B ahr Al Muhith $ I a7 g.



FirmanAllah Ta' ala, :65 rfr :o:'kS "Dan Dia menundul*an

malam dan siang," maksudnya, untuk istiratrat dan bekerja. Sebagaimana

firman-Nya, # nirj*ai,u;1r!k:a,'tfliS SfrK j; -y;5n'
"Dan Karena rahmat-Nya, dia jadilcan untubnu malam dan siang,

supaya lramu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari

sebagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersytlatr

lrepada-Nya. " (Qs.Al Qashash l28l:73)

z2;=\ lr,k, " 
1r+:r,', 

'7;16 n:Lfi', sMatahari dan bulan

untukrnu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan

perintah-I'Iya." Maksu&r5na, semua itu dikendalikm mtuk mengetahui walfir-

waktu, masalmyabuatr-buatrarU tanaman dm untuk dijadikanpenunjukjalan

dengan bintang-bintang di waktu gelap gulita

IbnuArnirdanUlarnaSyammenrbacanla,'otfi {Hri'*.*Sti
de,ngm rafi'.83 Dengan pola mubtada' dm l&abil. Ymg lainqa meurbacmya

de,ngan nasfrD karena di -athaf-h,atkepada sebelumnya. Sedangkan Hafsh

dari Aslrim membacanya dengan rafa' pada "et:j;i 
e Ari " Dan bintang-

bintang semuanya terkendalikan."a3a sebagai Ltabamya. Juga dibaca:

e$ti ';iti nJtltj, dengan nashab.'afi dengan rafa'.Ini adalatr

lchabar mubtada' )rang 6ffuilangkan yang asalqra: btfi ir. Y*g
de,mikian bagi orang png mernbacanya dengm nashD adalah sebagai baal

yugdttaki(t.sebagaimana firmmAllah , 6:ti t;gilt 
$i"MangAl Qtr'an

itu adalah (Kitab) yang hak; yang membenarkan..." (Qs.Al Baqarah

[2]:91). 3r# ;4, {S A):" ,3 -.4"sesungguhnyapadayans
demikian itu benar-benar ada tandaianda (kehnsaan Allah) bagi kaum

yang memahami (nya).rt r:s. Meksudnya te,ntang kekuasaanAllah png

433 llgaan ini disebutkan oleh IbnuAthiyah dalen Al Muharrar Al Wajb (81383) dar
Abu Hayan dalam Al Bahr (5 I 47 9).

a3a Bacaan Hafsh dari Ashim dengan rafa': 'c,r5,; ilrirt (dan bintang-bintang
semuanya ditunduk*an) nanun dengan zcsiD sebelutr-ya ini. Juga disebutkan oleh
IbnuAthiyah dzlarlnAl Muharrar Al Wajiz (81383) danAbu Hayan dalamAl Bahr Al
Muhith(51479).

a35 Allah Subahnahu wa Ta'ala metggabungkan sejumlah tanda di sini dan

@



mengingatkan dan memberikan tafik kepada mereka.

FirmanAIIah:

'4$ At't A !-l'-'fii:t * *t:if -;'{'5s cs

@(-:3L'";A
uDan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu
di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya- Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah)

bagi kaum yang mengambil pelajaran.' (Qs. An-Naht [1O: 13)

Dalmr ayat ini dibahas tiga masalatr:

Pefiana:Firman Allah Ih' ala, iii CS 
u Dan Dia (merunduffian pula)

apa yang Dia ciptalcan " Maksudnya, mengendalikan apa-apa png telah

Dia ciptakan di mukabumi untuk kaliansemua..ti "Dia menciptakan."

Ivlalisu&Dr4merrbuatdmmengadakm r;,Ji dri .',1-il, .ilr fii.tiry*
Allalr menciptakan me,reka MakaAllah adalah is 2t5 (Pencipra). Dari at<ar

kata ini lalu menj adi lexa "zis\ " Anak kettrunan,"' yaitu:ketunrnan j in dan

mmusia tlmya sqia orangArab menglilagfum hanzatrn),a Bent*janahrya
datah c jjl,l r. a a" rrrg mengaratran :'8-:i :'6t,! li's 5 of 1 t! r Al' Uilatt
menumktltkan anak-ketwtnanmu." Asalnyaadalah : j jif r aan f, 1l r dengan

perbedaan bentuk jamak antara keduanya.435 Sedangkan di dalam hadits,

,Ai ;maksudqa, mereka diciptakan untuk masuk nerakaa3T

rnengingatkan akal. Dan mengkhususkan penyebutan sebelumnya dan menyebutkan
berfikirkarena sebelumitu dalilberupapenunrbuhan air danini adalahsatumacamsaja
sekalipun ada berrnacam-macam turnbuh-hrnfiuhan. Pengambilan dalil di sini dengan
bentukganda. Jugakarena tanda-tanda dalamkeluhuranrrenunjukkankepadakekuasaan

)xang sangat nyata dan dasar persalsian ekan kebesaran dan keagungan Lib- Al Bahr
AlMuhirt{51479).

a36 Lih- As h- Shi hh ah (l I 5 l).
137 Yakni, hadits Urnar RA dan dia telah rrrngirim surat kepada Khalid, 'sungguh aku

telahrrenyangka kalian adalah keluargaAl Mughirah yangmembuat api."

Surah An-Nahl[l" ]



Kedua: Apa yang telatr diciptakan oleh Allah SWT, semua itu

dikendalikan dan ditundukkan unhrk kepentingan manusia, seperti binatang

temalq pe,pohonan dan lain sebagainya- Dalilnya adalatr riwalat Malik dalam

Al Muwaththa' dariKa' ab Al Ahbar batrwa dia berkata "Jika bukan kare,na

sejumlatr kata png aku ucapkan tentu orang-orang Yahudi menjadikanlcu

seekor keledai." Dikatakan ke,padanya, "Apakah semua itu?." Maka ia

menjawab,

it ,er:-t!-" ,4'rbl ,e '"-l 
"lt #t ir ,-i ill

qk Hr .irr "rllt3 ,;ti r3'r c*3:6) ;r ,2$it
'ri{.f lv:t6'a;i

*Aht berlindung kepada Wajah Allah yang Agung yang tidak ada

sesuatu apapunyang lebih agung dari-Nya. Juga kepada kalimat-

lralimat Allah yang sempurna yang tidak dilampaui oleh orang

baik ataupun orang berdosa. Juga kepada seluruh nama-nama

Allah yang bagus yang telah aht ketahui atau yang belum aku

lretahui dai kejahatan sesuatu yang Allah ciptakan, bentuk dan

ditundulclrun. "138

Dalam hal ini juga ada yang diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dia

berkata,

totz . .t
)-r-,t 6rl
.-. ,i,.)udH

'Rasulullah SAWdiisrakm sehinggabeliaumelihat JinIfritlarry diminta

menlalakall'{3e

438I{R. Malik dalampembahasan tentang syair, bab: beberapa hal yang diperintahkan
agar memohon perlindungan dafnya (2195 I dan 952).

43e lbid.

lr"ri;"'* i';

U-Ut o6-*,sU rut;ah,,rb lt

t-,ral



Iugariwayat:

"Dan seburuk-burtk dari sesuatu yang Allah ciptakan di muka

bumi."

Kami telatr menyebutkannya dengan malcnanya di bagian lain di luar
pembahasanini.

Ketiga: FirmanAll ah Ta'ala, !i"2ll t7{& "D"rgon berlain-lainan
macamnya." G)€i * 

B erlain-lainan," manshub sebagu baal. Sedangkan,

'oltjl "Macam-macamnya." Bentuk dan penampilannya. Maksudnya,

binatang-binatang, pepohonan dan lain-lainnya. 4\,:3 A:-)
" S esungguhnya pada yang demikian itu benar-b enar," maksudnya, pada

berlain-lainan macarnnya. '^;E "Terdapat tgn/a (kelansaan Altah).-
Maksudnp, terdapat pelajaran penting . <rt|Ll; r'$. * n ogf lannn yang

mengambil pelajaran." Maksudnya, orang yang menganrbil nasihat dan

mengetatui batrwa dalam pengendalian serrua alam ciptaan ini terrdryat tnda-
tanda yang menurf ukkan kepada keesaanAllah SWT. Dan tidak ada satu

orangprm selain Dia png mampu melakukan png demikian itum

i'<ri al;; i?t

& Lih- Fath Al Qadir,karya Asy-Syaukani (3 1216).



FlmanAllah:

\ it ]"zst 
"rr.i 

(si E, ljL:g'fi,'k -t rtrt *t
4!2i .-e ljA: E -nt" -ritift -sp, ll,j.;E'\;l"

Stfd-Hf1
"Dan Dia-lahrAllah yang menunduklean hutan (untukmu), agar

kamudapat memakan dartpadanya dagingyang segat (ikan), dan

kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiosan yang kamu pakai;

dan kamu melihat bahtera berlayarpadanya, dan supoya kamu

mencari (keantungan) dari karunia-Nyq dan supaya kamu

bersyukur." (Qs. An-Nahl [lfl : 14)

Dalam apt ini dibatras serrbilan masalah:

Pertama:FirmanAllah Ta'ala, *:f k -t f, h "Dan Dia-lah,

Allah yang menundukilrnn lautan (untulottu)." Penundukan lautan adalatt

mengoptimalkan manusia dalam berbuat berkenaan dengannya dan

pengendalianny4 sehingga ia bisa berlabuh dan lain sebagain),a. Ini adalatl

nilonatdiantaanilsnat-nihnatAllahuntukkitaJil@Allah malra

Dia menguasakamya atas diri kita sehinggamenenggelmkan kita- Telah berlalu

pe,rnbahasan te,ntang laut dan berke,naan dengan berburu hewan laut.{r Di
sini dinamakan dagng, sedangkan daging menunrt Malik ada tigajenis; (l)
Daging binatang bert<aki emp x. Q)Dagnebinatmg berbulu. (3) Daging )ang
adadi dalam air. Denganklasifikasi ini, makatidakbolehmenjual dagmg

dengan dagrng (brter) yang sejenis dengan adakelebihan salah satunla- Boleh

menjual daging sapi dan binatang darat lainnp dengan daging burung dan

ikan. Demikian juga daging burung (unggas) dengan daging sapi, dagng

l1t Lih. Tafsir ayat 50 sruahAl Baqarah dalam tafsir ini juga.

Tafsir A[ Qurthubi



binatang darat lainnya dan dengan ikan dan boleh dengan melebihkmnya-

Abu Hanifah berkata" "Semua dagrng itu ada klasifikasinya yang

be,ragam sebagaimana asalnya. Daging sryi adalah satujenis, daging karnbing

adalatr satu jenis yang lain, daging untajuga satu jenis yang lain. Demikian
juga binatang darat dengan m,rc:rm-macimnya. Demikianjuga unggas, dan

demikianjuga ikan." Ini adalah salah satupendapatAsy-Syaf i.

Pendryat lain bahwa senrua itu adalatr binatang temak, binafang bunran,

ffi886, ikan adalatr satu jenis dan tidak bol€h ada klasifikasiryra"

Pendapat pertama adalah ),ang paling populer dalam madzhab Maliki,
me,nurut para satrabatrya- Dalilnya adalatr batrwaAllah SWT merrbedakan

antara nama-nama binatang ternak_ketika mqgih hidup. MakaAllah SWT

berfirman, fi fl :$ ,iai gW 3; A531".A:i 
*fuaitu) detapan

binatang yang berpasangan, sepasang do^fo, ,"pasang dari kambing. "
(Qs.AlAn'aam [6]: 13a)

KemudianDiajugaberfirmaa fiF, C5 qa,-l'.,!i bS "..da1
sqasang dari unta dan sepasang dari lembu... ." (Qs. Al an'aarn 16l: lM).
Ketika png dimaksud dari semua itu42 adalah daging maka Dia berfirman,

$gq €+1 "Dihalallwn bagimu binatang ternak...)' (Qs. Al
Maa'idah [5] : 1). MakaAllah menghimpun semuanyamenjadi satu macam

daginglffi€nakemiripanmanfaatryrasebagirnanakerniripan dagingkanbing

dengan dagrng domba. Sedangkan di bagian lain Allah berfirman,

@ir56ri. q** "Dan daging burung dari apa yang mereka

inginkan. '(Qs.Al waaqiah [56]: 2l). kd adalah bentuk jamak dari kata
thaa'ir,hal itu karena fimranAllah ,'MIL 7S #W "...dan burung-
burung yang terbang dengan kedua sayapnya..." (Qs.Al An'aarn [6]:
38), yang menunjuk&an bilangan satu ekor. Di bagian ini Allah berfimran,
" daging yang segar." Semua macam ikan dengan safu macam penyebutan.

Maka ikan yang kecil atau yang besar digabungkan menjadi satu. Telah

{2 Yang dimaksud: Ketika hendak menggabungkan semua itu kepada sebutan daging.

3-l



diriwaptkan dari Ibnu Umar batrwa dia pernatr ditanya tentang daging domba

dengmdaging kibas apakatr kodurrya sama? Sehinggadiame,lrjawab, "Tidak,

dal tidak saling bertentargru artra keduanya" Ndakahal ini menjadi semacan

ijma.Wallahua'lam.

Tidak ada alasan bagi orang png mene,lrtang pelarangan Rasulullah

SAW rnrfirk menjual makanm (bater) kecuali dengan yang satu macam. Ddet
penyebutan makanan maka yang ditunjtrk adalatr gandum dan lain-lainrya

berupa barang-barang bahan pangan dan tidak termasuk dagng. Apakah

Anda mengetahui bahwajika seseormg mengatakan,'?ada hari ini aku makm

makanan", lalu tidak da pemaharnan melainkan pematraman yang mengrah

kepada makan dagng. De,lrgan demikian makabertentangan dengan sabda

beliauSAW,

'i*'JS rv'i; gt;L':t 
"is;l 

tir

"Jila dua i enis barang berbeda *o*o i uottotr, "*) kalian- "aa 3

sedangkan ini adalatr duajenis barang yang berbeda. selain itujuga

karni sepakat boleh menjual deging (onta) dengan daging unggas dengan

melebihkannya, hal ini bukan kare,lra alasan batrwa yang demikian adalah

menjual batran makanan )ang tidak ada zakafirya dengan sesuatu )ang tidak

adazakafrya-Demikianjuga menjual ikan dengan daging unggas dengan

mel6ihkanya-

Kedua: Sedangkan belalang, maka pandangan populer di kalangan

kami (Madzhab Maliki) boleh menjual sebagiannya de,ngan sebagian png

lain dengan melebitrkannya. Dsebutkan dari Suhnun bahwa dia melarang hal

ini. Sebagian para ulama mutaalchirin (belakangan) cenderung kepada

pendapat ini dan memandangryramenrpakan sesuatu lang bisa disimpan

{3Haditsdenganlafazh '& ''tit tiii iJgli $L'&t ${"Jil@jenis-jqtisituberbda-
beda malra juallah semau ka&ar." Ifr- Jamaah kecualiAl Bukhari . Nashb Ar-Rayah (41

35).
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Kdiga: Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang bersumpatr

tidak akan makan dagng. IbnuAl Qasim berkata 'Melanggar sumpahjika

mernakan salatr satu dari empat macam da ging tersebut."

Asyhab dalam Al Majmu'ahbe*at4 "Tidak melanggar sumpatr

melainkan dengan (makan) semua macam daging binatang temak dan tidak

da€m (malon) daging binatmg dtrat dm lain-lainqa dengan mempefiatikan

kebiasaan dan tzdisi, dan mengutamalrrrqra daripada sekedar menguc4*an

lafazhbahasa hrilatr yang lebihbagus."

KeempatzFirman Allah Ta'ala, ri<.:,.;b 'tXr4l' ;43 "Dan
kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang ko*u pakai,"
maksudnya, mutiara dan marjan. Ini sesuai dengan firman Allah SWT,

@!?f6fi'Etqb{p "Dari keduanya keluar mutiara dan

marj an. " (Qs. Ar-Ralrmaan [55] : 2 I )

Pengeluaran perhiasan yang dikenal hanyalatr benrpa garam saj4 dan

dikatakarU "Sungguh di Znmrud terdapat laut danAl Hudzail melakukan

kesalahan dalilm ucapannlxa ketika mencirikan mutiara yang besar dengan

mengatakam,

i:U- yrAriY q;, ;; -a i i -at o ',. :
* )l> U l'6+ ct'e'J

a

Maka dia mernbawa sebagian 'durrah'yang indah dan harum

Di atas wajahnya air sungai Eufrat selalu beradaaaa

Dia mengartikann),a 'air manis'. Perhiasan adalah suafu hak yang

4 i,..L!t adalah keindahanyang m€mbawa keharunan. Dikatakanjuga, "Parfumyang
bercarrpurdenganmisik sehinggabercaqur aroma semerbak." Lrh. Al-Lisandari akar
k"t" *J. Riwayat tentang bukti penguat hal ini sebagai berikut, .

tF, Uiii'ta;, T:uy;w u |a' t q.;c,)
Dia membawanya sebagaiiana yang engkau kehendaki'berupa keindahan

Laut berkbar dan di bagian atasnya berombak menggelora
g6rlangkan dalam diwan Al Hadzali),yint ....jr;.Jr i\!$ eerus-menerus taut......).

Bait ini adalah sebagian bukti pengrrat dari IbnuAthiyah dalam tafsinrya (8/385).

t
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diberikan olehAllah SWT kepadaAdam dan anak-cucurya- Adam diciptakan

lalu diberi mahkota dari malrkota surga. Dia diberi cincin yang kemudian ia

wariskan kepada Sulaiman bin Daud. Dikatakan kepadanya 'cincin

kebanggaan' sebagaimana yang telatr diriwalatkan.

Ketima: AllahSWT menrberikan anugerah kepada kaum pria dan kaum

wanitayangbersifat luas berupa segala sesuatuyang dikeluarkan dari laut.

Tidak ada png haram bagi mereka Akan tetapi Allah SWT mengbaramkan

euras dan sutera bagi kaum pria Diriwalafkan dalan Ash-Slruhih daiUmat

binAl Khaththab, ia berkata'tasulullah SAW bersabda,

,?\i,t*t r;fur .j -.j ; tt;;ft t'r;l ,l

"Janganlah kalian mengenakan palcaian dari sutera, sungguh

orangyang mengenalannya di dunia tidak akan mengenakannya

di akhirat."As

Akan datang pembahasannya di dalam suratrAl Haji insya Allah-

Al Bukfiari meriwayatkan dari Ibnu Umarbahwa Rasulullah SAW

me,mbuat cincin dari emas dan menj adikan bagian utamanya berhadapan

langsung dengan bagian dalam telapak tanganqa- Beliau juga mengukimla

dengan tulisan' Mulnrunad Rasulullah' sehingga orang-orang merrbuat hal

png sama IGtikabeliau menyaksikm mereka merrbuat hal 1mg sma beliau

me,mbuang cincinnya se,rapbelsabda,

$lu(r
*Alar tidak akan mengenakannya untuk selama-lamanya."

{t HR Al Bulfiari pada pembahasan tentang pakaian, mernakai sutera dan bertatakan

dengannya bagi kaumpria serta kadar yang dibolehkan, Juga Muslimpada pe,mbahasan

tentang pakaiaq bab: Haramnya Menggunalcan wadah yang terbuat dari Emas bagi

Wanita dan Pria. Juga oleh Ibnu Majah pada pembahasan tentang pakaian dan At-
Tirmidzi pada pembahasan tentang etika serta Ahmad dalamAl Musnad (l/20).
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Kemudian beliau membuat cincin dari perak sehingga orang-orang

mernbuat cincin dari peralClula

IbnuUmarberkata'Yangmengenakancincin setelatrNabi SAW adalatl

Abu Bakar kemudian Umar dan kemudian Utsman hingga akhimya cincin

milik Utsman tercebur ke dalam sumurAris.'47

Abu Daud berkatq "Orang-orang tidak berbeda pendapat berkenaan

dengan Utsnan hingga cincinryrajatutr dari tanganrrya- Sedangfuan para lJlana
sepakat bahwa boleh mengenakan cincin png terbuat dari uang dirham unhrk

kaumpria-"

SedangkanAl Khaththabi berkat4 "Maknrh hukumnya bagi wanita
mengenakan cincin dari perak kare, ra itu adalah perhiasan bagi kaum pria
Jika para wanita tidak mendapatkan emas maka hendaknya mereka
menjadikanryakrudng dengankunyit atau semacamn5ia-"

Sedangkanjumhur ulama dri kalangan salafatau lhalaf sepakat batrwa

kaum pria haram mengenakan cincin dari emas. Kecuali yang diriwayatkan

dari Abu Bakar binAbdAr-Rahman dan Khabbab. kri adalatr perbedaan

png aneh. Hadits larangan dan nasa*fi dalam masalah cincin belum sampai

ke mereka. Wallahu a'lam.

Sedangkan apa png diriwayatkan olehAnas bin Malik bahwa dirinya
melihd cincin dni dirham di tmga*asulu[ah SAW dalam satu hari. Kemudian

omng{rang merrbuat cincin dari dfuham lalu me,reka mengenakann}a- Maka

Rasulullah SAwme,lnbuang cincinrryra sehinggaorzrng{ralgjugamembuang

cincinmerekaffi

415 HR dl Bukhari pada pembahasan tentang pakaian, bab: Cincin Perak (4/35).
$6dangkan |vtuslim pada penrbahasan tentang pa{<aiaq bab: Tentang Cincin Perak (3/
1658). Sedangkan pada Abu Daud pada pembahasan tentang cincin. An-Nasa'i pada
pembahasan tentang perhiasan. Ibnu Majah pada pembahasan tentang pakaian.
$edangkan pada Ahmad dalqm Al Musnad (21 l8).
{7 Sunur Aris adalah sebuah sumur di Madinah kennrdian di Quba yang berjejer

dengan masjidnya. Dinisbatkan kepada Aris seorang pria asal Madinah dari kalangan
orang-orang Yahudi .Lrh. Mu'jam Al Buldan,karyaAl Yaqut (11354).

4'E HR Al Bulfiari pada pembahasan tentang pakaiaq bab: Abdullah bin Muslimah

[,q



Dilansir di dalam ,,{ sh-Shahihain denganlafazhdaxi Al Bukhari -
me,nrnrt para ulama, hal tersebut adalah sesuatu yang meragUkan dari Ibnu

Syihab l€rena yang dilemparkan oleh Rasulullah SAW adalatl cincin dari e,mas.

Demikian diriwayatkan olehAbdAlAziz Shuhaib, Tsabit dan Qatadah dari

Anas. Hal ini bertentangan de,ngan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab

dariAnas. Dengan demikian wajib menetapkanqra sesuai riwayatjatnaah"

Keenant:Jika me,mang sudah baku batrwa boleh mengenakan cincin

dan bertrias diri dengmrya untuk kaurn pria, nflntxn lbnu Sirin dan lain-laimya

dari kalangan ulama tidak suka mengUkirnya de,lrgan nama-namaAllah.

Sedang[an jamaah ulama memperbolehkan mengukinrya. Kerrudian jika

diukir di atasnya namaAllah atau kalimat yang mengandung hihnah atau

sejumlatr kalimat dari Al Qur'an lalu nrcngenakannya di bagian kiri, maka

apakah boleh dibawa masuk ke dalarn WC dan beristinja dengan tangan

kirinya? Hal ini dianggp koinganan oldr Sa'id binAl Musallrab dan Malik

Dikatakan ke,pada Malik, "Jika pada cincin nama-nama Allatr lalu

dikenakandibagiankiriryakatrbol€hb€ristinjadenganrryra?."Diamenjaurab,

"Aku bertrare hal itu menrpakan keringalran."

Diriwayatkan dariqa batrwa huktrmrya maknrtr dan inilah yang lebih

dama

Sedangkan kebanyakan sahabatnya melararlg hal itu. Hammam

meriwayatkan dari Ibnu Juraij dafj^Az-hfun dariAnas iaberkata, "Jika

Rasulullah SAW masuk ke dalarn WC makabeliau melepas cincinnya.'s

menlraryaikan hadits (4/35) dan Muslim pada pembahasan tentang pakaian bab:

Menrbuang Cincin (3/ 1 65 8).
{e HR Abu Daud pada penrbahasan tentang fnanaran, bab: Cincin yang bertuliskan

NamaAllah apakah Boleh Dibawa Masuk Ke WC. (l/6 nomor: 29). Abu Daud berkata,

"Inihadits nnrnkar." JugaHR.At-Tirmidzi di padapernbahasantentangpakain@1229)

dan ia berkata tentang hadits ini, "Ini hadits hasan gharib. " An-Nasa' i pada pembahasan

tentang perhiasan, Ibnu Majah pada pembahasan tentarg Thahardl Ad-Darimi pada

penrbahasan tentang Wudhu danAhmad dalamAl Musnad (2l3ll).
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Abu Daud b erkat4,'Ini hadits munkar. Akan tetapi diketahui dari Ibnu

Juraij dni Zlad bin Sa'id dari AzZffi dartAnas bahwa Nabi SAW membuat

cincin dari dirham lalu beliau melnbuangnya. Tidak ada yang menyampaikan

hadits sdemikian ini selain llammarl."

Kaujah: Al Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa

Rasulullah SAW menganrbil cincin yang terbuat dari perak lalu membuat ukiran

padanya $ 3-t-:: ililalubersabda

llt o tZG L'";i\ i\
*yi'J.rI

"Sungguh aht telah membuat sebentuk cincin dari perak lalu alat

meng*ir padanya *, 3 ii ill (muhammad utusanAllah). Maka
janganlah salah seorang dari kalian rnengukirnya sarna

dengannya." aso

Dikatakan kepadapara ulamakit4'Ini dalil png menunjutkm batrwa

boleh mengukirnamapemilik cincin di atas cincinnla."

Malik berkat4 "Sikap para khalifah dan para qadhi adalah mengukir
nama me,reka di atas cincin-cincin mereka Sdangkan larangan Rasulullah

SAW bahwajangan salatr seorang dai kalian membuat ukiran di atas cincirnrlaa

adalatllor€napng diukir adalatr namabeliau dan peran beliau sebagai utusan

Allah kepada para makhluk-Nya"

Sedangkan ulama Slarn meriwayatkan bahwa tidak boleh me,lnbuat

cincin untuk selain sultan. Dalam hal ini diriwayatkan sebuah hadits dari Abu
Raihanah,>,aituhaditslangtidakbisadijadikanhuiiahkarenakelemalrannya-

Sedangkan sabda beliau SAV/, F jA"rA'i;:A l "Jangan setrati-trali

salah seorang dari kalian mengukir tentang dirinya" ditolak. Dan tetap

rso IrR Al lrrkhari pada pembahasan tentang pakaiaq bab: Sabda Nabi, "janganlah
m en gu kir cincin." (4 I 37).

x *ut J;t U, a. ! c. t-1,

4., (3 r.-a J

[,* ]



menunjukkan bolehnya membuat cincin untuk semua manusiajika tidak

membuat ukiran pada cincinnya. Ukiran di atas cincin Az-Zlrhri adalah

igr;ir eifr Jt3-"rLJ (Muhammad memohon keselamatan kepada Allah),

ukiran di atas cincin Malik adalah ,E it e1 Ut '# 
1Cu*op bagilat

Allah dan Dia adalah sebaik-baik Penolong). SedangkanAt-Tirmidzi fang
bijak telah menyebutkannya dalun Nawadir Al Ushulbahwa ukiran cincin

Musa AS adalah "qE, :t i'S?1 1U^ *g-mas ing memiliki aj al yang telah

ditentuknn) dan telah dijelaskan di dalam surahAr-Ra'd.asr

Telatr sampai kepadaUmarbinAMAlAziz bahwa puteranla me, nbeli

cincin dengan harga seribu dirham. Maka ia mengirim surat kepadanya dan

berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa eng[au tela]r membeli cincin

dengan harga seribu dirham. Juallah dan dari hasil pe4iualannla beri makan

seribu orang kelaparan dan beli cincin yang terbuat dari besi dengan harga

satudirhamdantulisdi atasnya: *'tn Of lAfr, e't (Semoga Atlah

merahmati orang yang mengenali kemampuan dirinya).

Kedclap an: Baranpirya bersumpah tidak akan mengenakan perhiasan

lalu menge,nakan perhiasan dari mutiaramaka diatidak melanggar sumpah.

Abu Hanifah tentang hal ini berkata "Ibnu Khuwaizimandad berkata:

Karena hal ini sekalipun istilatr secara batrasa me,ncakupnla namun dia tidak

bermaksud bersumpah. Sumpah itu dikhususkan dengan dasar kebiasaan.

ApakahAnda tidak melihat batrwajika orang bersumpah tidak akan tidtr di
atas kasur lalu ia tidur di ata.s lantai rnaka ia tidak melmggar sumpatr- Demikian
juga ketikabersumpatrbahwa dirinla tidak akanmernbuat penerarrgan lampq

lalu ia duduk di bawatr terik matahari, maka dia tidak melanggar sumpaturl,a

sekalipunAllatr telah menamakan bumi dengan'kasur' dan matatrai dengan

'larq)u'."

Sedangkan Asy-Syaf i, Abu Yusuf dan Muhammad berkata,

"Barangsiapa bersumpah batrwa dirinya tidak akan mengenakan perhiasan

15r Lih. Tafsir ayat 39 dalam surahAr-Ra'd.
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lalu menge,nakan perhiasan dari mutiara" maka dia melanggar sumpahnya

Hal itu berdasarkan firmanAllah SWT yang artiny4 L+irr}.r;"3
le , i# " ...dan lcamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan i""; U*)
pakai."

Sdangkan yang dikeluarkan dari laut adalatr mutiara dan marjan.

Ke s e m b il an: Firman Al lah Ta' al a,';6 -gliili -SiS 
" D an kamu

melihat bahtera berlayar padanya." Telatr berlalu penyebutan tentang

memtrnpang bahtera di dalan suahAl Baqrahan dan lain-lainnya- I(at^ ?1"*Berlayaf'dikatakanolehlbnuAbbas,"c)tt+ 
dari asal kata: e fi o;

(balari);'

Sedangkan Sa'id bin Khabir mengatakan, "Itu adalatr kalimat
mu I aridhah (hanya tambahan). "

Sodangf,anAl Hasan mengatakan, *'j.t|."

Qatadah danAdh-Dhatrhak mengatakan, "Maksudnya, datang dan
psg, ada png datang dan adapula yang berangkat dengan satu angn yzng

salllaD453

Dikatakan batrwa ?1" masuk ke dalam laut. Asal fi:jr adalatr

membelah air ke kanan dan ke kiri." Vfi tJ, '#'-qt g:fi
t3'lJ,l, jika sebuah perahu berlayar dengan membelah air dengan suaran),a-

Yang sedemikian itujugafirmanAllah SWT, H .*ti',:ltir 6Vr"Dan
kamu melilat bahtera bulayar padanryc." Maksudnya, berjalan. De,mikian

dikatakm oleh Al Jauharias.

L., 'rv;2 jlka perenang itu membelatr air dengan dadanya.

.f :\i'tr:artinya adalah membelahtmahurtuk ditanani . rUu. Wfi; tatinya

152 Lih Tafsir ayat 50 dan 164 dalam surahAl Baqarah.
153 Libat sebu"h atsar yang muncul dari kalangan Salafberkenaan dengan ungkapan

/tl dalankttabJami'Al Bayan,karyaAth-Thabari (14/16) dnAd-DurrAl Mantsur,
karya As-Suyrthi (41 Ll3).

as Lfr,. As h-Shihhah (21 812).

I
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menggenangi tanah itu dengan air sehingga menjadi layak tanam.Artiqra

menj adi bagrrs rxrtuk trnnbuhnya tarrnm sehingga tanaman itu tumbuh dengat

bagus juga- Ath-Thabari4ss berkata, "Al Makhnt secara batrasa adalatr sura

tiupan angin dan tidak terikat hanrs ada di air." Iajuga mengatakan, 'Yang

demikian itu sebagaimana ungkapan Washil, budak Abu Uyainah:

g!)t i;'ti S;t 5 t;t lri t\l,maksudnya: jika seseorang buang airkecil

hendaknya mempertratikan apa-apa )ang ada di sekitamya dari mana angin

bertiry. Dengandemikianiabisameniauhi posisi menghadry kepadanla agar

airkencing tidakkerrbali kepada dirinya."

Adrynn firmanAllalL -rl5 *rrltj*Si" Dan sttpcya kannu mencari

(keuntungan) dari karunia-Nya." Maksudnya, hendaknya kalian

menumpang padanya unhrk kegiatan perdagangan dan mencari laba.

StH 'H$ "Dan supaya kamu bersylatr). Semua te,ntang hal ini

telah berlalu penjelasanrryra di dalam surahAl Baqaratr.as6Al Hamdulillah.

FimanAIIah:

'4 *s G;it't'e',t-rt cs't 3"it,fi:fi a Uis

@ot4
uDan Dia menancapkan gunang-gttnung di bumi supaya bumi itu

tidah goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-

sangai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petuniuh'
(Qs.An-Nahl [16]:15)

Firman Allah Ta'ala, 3"a e')\rt a;lfS "Dan Dia

155 Li/n. Joni' Al Bryan (L4l 6l).
156 Lih" Tafsir ayat 164 dalam surahAl Baqarab"
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menctnanp kan gunung-gtmrng di hmi," maksudnya, guung-gunung )xang

kokoh. -i7- b3 iry,aberdiri dengan kokohasT.

* pfut J;I tit r.; ,- ^ z )t
-tt .-t)tl -. ,. t c.. .oF eDP.lo)V .2J4t

Malca aht bersabar sehingga alat tahu aht seorang merdeka

yang kokoh jika nafsu pengeant itu mengetahuilta

"h'* 
611 "Srrpol. bumi itu tidak goncang bersama lcamu."

Maksudqa, agar tidak goncmg. Menurut ulama Kufah adalah tidak disrftai
jika goncang. Sedangkan menunrt pendapat ulama Bashrahase Al Maa'id
adalah kegoncangan ke kanan dan ke kiri. rri '#- tp, 36 jika sesuatu

menjadi beqgerak. Sedangkan: i,r:.lti g:ri6 jika dahandahan itu condong

ke sana dan ke sini. Jika dikatrkan, y:1, ircartinya adalah batrwa orang itu
sombong.m Wahb bin Muoabbih berkata "Allah SW'T me,lrciptakan b',mi
dan menj adikannya bergemk dan berjalan. Sehingga para malaikat berkata:

Sunggu[ ini tidak dian di atas punggungqa sehingga menjadi kokoh dengan

gurung-gurung. Para malaikat tidak mengetahui untuk apa gunung-gunung

diciptakall'{6t

Ali binAbu Thalib RAbeftatq'lktikaAtlah SWT menciptakurbumi
maka dia miring dan condong seraya berkata: Watrai Rabbhr, ryakah Fngkau

ciptakan di atasku orang{rang png berbuat maksiat, melakukan dosa-dosa

dan me,mbuang bangkai dan barang-barang busuk?." Maka Allatr SWT
menciptakan di atasrya grrnung-gunung sebagaimana png kalian fihat dan

png tidak kalian lihat.162

as, Lrh. Al-Lisan den Ash-Shihhah, enti: t-.1, jugadalanMa'anr karyaAn-Nuhas (4/
60).

'58 Sebuah bait milik Antarah bin Syidad d"n telah berlalu pembahasan tentang kata
ini

15er ih. I'rabAl Qur'cz, karyaAn-Nuhas Q1393).
4& Lib- Al-Lisan, enti: ta dan Ma' an, karyaAn-Nuhas (a/60).
rct pr2 lnah atsar yang dilansirAth-Thabari dzlamJami'Al Bayan (14162).
452 Duan buah atsar yang keduanya IIR. Ath-Thabai dalamJami'Al Bayan (14162).
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SedangkanAt-Tirmidzi meriwayatkan di bagian aktrir pembahasan

Tafsir,'Mtrhammad bin Bisyr menyampaikan hadits kepada kami, Yazid bin

Harun menyampaikan hadits kepada kami, Al Awwam bin Hausyab

meryampaikan khabarkepadakami dari SulaimanbinAbi Sulaiman dariAnas

bin Malik dari Nabi SAW beliau bersabda,

q)L Q ',ta lry' 'dlt i;1 'd;; ;rti hr '61,'(

'# ,i,, u $G. JqJr tV'u i<ft:st ?:ra ,o1;L,u

c- liv .ir:st ,V 'ju t-,dtr 'u'*l .e |r,;rr'u'#A,,
: Jv .gtJr'o t-Al,e ub'n'&,:*,,
r{lSt 'u '*( 'e uit 'u'& ,l*rr;-

tb}w.,,;ri4'03;;;t
"Ketilw Allah menciptakan bumi maka bumi itu bergerak sehinga
Allah menciptalan gunung-gunung sehingga mengembalikannya

sebagaimana semula dan menjadilannya diam. Sehingga para

malailrat tahjub karena kokahnya gunung-gunung itu. Merelm

berlrata, 'Wahai Rabb knmi, apakah di antara makhluk-Mu ada

sesuatu yang lebih kuat daripada gunung-gunung?.' Allah
menjawab, 'Ya, besi.'Mereka berkata 'Wahai Rabb kami, apalah

di antara makhluk-Mu ada sesuatuyang lebih htat daripada besi?.'

Allah menjawab, 'Ya, api.'Mereka berkata, 'Wahai Rabb kami,

apakah di antara makhluk-Mu ada sesuatu yang lebih kuat

daripada api?.'Allah mmjawab, 'Ya, air.'Mereka berkata, 'Wahai

Rabb lcami, apakah di antara malchluk-Mu ada sesuatuyang lebih

htat daripada air?.'Allah menjawab, 'Ya, angin.'Merela berluta,

$C .C:)t;i
4) {rt :Jti
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'Wahai Rabb kami, apakah di antara makhluk-Mu ada sesuatu

yang lebih htat daripada angin?.' Allah menjawab, 'Ya, anak

Adam yang bersedekah sesuatu dengan tangan lcanannya dan

menyembunyikannya dari tangan kirinya. "a63

Abu Isa berkata, "Ini hadits gharib (aneh) yang tidak kami ketahui

batrwa dia z atfu ' selatndari j alur ini."

Menurut saya (Al Qurthubi),'Dalam ayat ini terdapat dalil yang

paling jelas tentang memakai 'sebab-sebab' nya. BalrkanAllah juga Maha

kuasa menjadikannya diam tanpa adanya gunung-gunung. Malau yang

demikian telah berlalu . (;;ii "@an Dia menciptakan) sungai-sungai."

Maksudqa, menciptakan di dalamnya sejumlatr sungai atau melemparkan

padanya sejumlah sungai. !27i " Danj alan-j alan," maksudnla, jahn-j alur

dan lorong-lorong, tt'fi-At "Agar kamu mendapat petunjuk."

Makstrdrrya, kemana saja lang kalian tuju benrpa suatu negeri sehingga kalian

tidak tersesat dan tidak bingung.

FimanAllah:

8:4?#t;"y:*;
"Don (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan

bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk.D

(Qs.An-NahI [16]:lQ
Dalam alat ini dibahas tiga masalah:

Pertatna:FirmanAll ah Ta'ala, yt:rfa3 "Dan @ia ciptakan) tanda-

tanda (p enunj ukj alan) ." Ibnu Abbas berkat4'Tanda-tanda adalah rambu-

rambu jalan di siang hari." Maksudny4 menciptakan tanda-tanda di jalan

453 I{R. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Tafsir (5/454 dan 455 dengan nomor:
3369) dan ia berkata tentang hadits ini "rni sebuah llpldrts gharib yang tidak kami
ketahui bahwa dia marfu ' selain dari jahu ini. "



yang digunakan untuk mernberikanpetunjuk

lt:'$i #; "Dan dengan bintang-bintang itulah mereka

mendapat petunjuk." Maksudrrya, di malam hari.6 Yang dimaksud dengan

sebuah bintang adalatr bintang-bintang yang banyak. Ibnu Watstsab

me,nrbacanlra, Fu;t*t .

SedanEkan Al Hasan me,lnbacanya de, rgan dhammah p adzhttruf nun

dan huruf7rm ; rAU.2*.Vangdia maksud adalah'7:|$t @intang-bintang)
yang dalam cara membacanlra ia si"gk"t, sebagaimana ungkapan seorang

pen1lain

&;oQ.#r"otlt

Sungguh, orangfakir di antara kami adalah seorang hakim yang

bijak

Mengambil air jika bintang sedang tiada bercahayaa6T

Demikian juga pendapat orang yang membaca i.|3r hanya saja dia

snlcrun hunrfuntuk meringankanp€rlgucapan. Bolehjuga dibaca pJr Uentr*

jamakkata pJ sebagaimana Uli"-rt karr.bL.

Mengenai kata ilJr para ulama berbeda pendapat: Al Farra'ffi

berkata, 'Zodiak anak domba dan duabuah bintang di dekat kutub utaa"
Adapulayangbery€rdeat,'Sekelonrpokbintmgpada leherbanteng (nma

zodiak)."

6 Sebuah asar dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan olehAth-Thabari (14163).Lib. Ad-
Durr Al Maatsw (41 ll 4), Al Muharrar Al Waj iz (8R89).

'65 Dua qira'ah dari Ibnu Watstsab danAl Hasan yang disebutkan oleh IbnuAthiyah
(8890) danAbu llayan (5/aE0).
6lbid.
6 Sebuah dalil pendulcrmg yang mmcul dalam Al-Lisan, entri: y' yang tidak

dinisbatkao
&Lih. Ma'ani Al Qur'an,karyanya (298).

'oh qv 6yilt;1'of
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S eorang penyair 6eberkata:

,c t c .. t 1. t,o-.
3't'L-j U* ,Ft tif : ,re cFt;a,turiY$

Hingga jika bintang terbit akhir malam di kegelapannya

Sayuran ditinggalkan dalam lcondisi layu dan telah dipetik

Maksudnya, sebagian layu dan sebagian yang lain telah dipetik. Ini
terjadi ketika muncul bintang-bintang tsuralla (Kartika).

Sedangkan Al Kalbi berkata, "TaRda-tanda itu adalah gunung-

gunmg.'{rc

Mujahid berkat4 "Dia adalah sejumlah bintanglTt karena sebagian

bintang-bintang digunakan sebagai penunjuk jalan dan sebagian lang lain

sebagai tanda yang tidak digunakan sebagai penunjuk jalan." Demikian

dikatakan oleh Qatadatr dan An-Nakha'i.

Ada pula yang berpendapat,'I(alimat sudah menjadi sempurna pada

ru:gfrryan .rri>ei, kemudiar memulai dengan mengatakan,'ot ;i{-;j F";
'Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk'."

Maka yang pertama artinya: dan Dia menjadikan tanda-tanda berupa

bintang-bintang yang mana kalian mendryat petunjukjalan dengannya. Di
antara tanda-tanda adal"tr *go yang bisa untuk dijadikan penrurjuk jalan.

Sedangkan lang dimaksud dengan'berpetu4juk' ada dua macam:

l. Dalammenunjukibeftagaiperjalanan. hipend4atjumhur.

2. DalammenunjukiaratrKiblataz

@ Dia adalahDzuAr-Runrnah- Lih.Ad-Diwanyang dalarmrya 1-r.[ sebagaigantir3,
. futi J&-t adalah 'terbit di alfiir malam'. Bait ini merupakan bagian dari penguat bagi
Abu Hayan dalarnAl Bahr (5/48 I ).

470 Lih. Ath-Thabari (14163) dan TafsirAl Mawardi (21386).
47' Lih. AtbThabari ( 14163) dan TafsirAl Mawardi (21386).
az Lih. TafsirAl Mawardi (21387).

___l
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Sedangkan Ibnu Abbas berkata, '6Aku pernah bertanya kepada

Rasulullah SAW t€xilang fimmAllah SWT:'o1. 31? Fu,S " Dan dengan

bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk." Maka beliau

bersabda,

tX" €7 e riff )'J'€A\ * ,q6 i.u-is:t-tt 
'1

"Dia adalah sekelompok bintang (zodiak) wahai Ibnu Abbas. Di
atasnya kiblat kalian dan dengannya kalian mendapatkan

petunjukjalan di lautan atau di daratan kalian."l73Ini disebutkan

olehAlMawardi.

Kedua: IbnuAl Arabi a7' be,rtatq "Sedangkan semua bintang tidrk
bisa dijadikan petu4jukjalankocuali oleh orang )ang mengemi tentang terbit

dan terbemamnya perbedaan antara bintang selatan dan bintang utara Dan

ini sedikitmenunrt orang lain

Sedangkan rasi bintang 'tsura56xa' (Kratika) adalatr rasi bintang png
dijatikmpehrrjukjalanktruali ormgyarrymenjadikan semuabintang s$agai

pehmjuk jalaD- Hmya'rasi mak dmba' dm'dua bintang kutub utra' menjadi

petunjuk jalan bagr semua orang; karena semuanya merupakan sejumlah

bintang png Sans-ssrna memiliki tempat terbit png sangat j elas dan semua

itu berkeliling di atas lutub yang tetap pula dengan perputaran png tetap.

Sehingga semua itu memberikan petunjuk kepada manusia untuk selama-

I amaqa, baik mereka prg di drtujil<a merreka tidak taluj alan atat merreka

png di lautan ketika mengikuti jalanrya kapal. Juga di arah kiblat jika dia

tidak mengetahui ciri-ciriqra Semua itu dengan menj adikan kuhrb utara di

atas pundakAnda yang kiri maka ke manaAnda me,nghadap maka itulatr ciri

arahmataangin."

au Disebutkan oleh Al Alusi delam kitab Ruh Al Ma'an f dari Ibnu Abbas bahwa dia
pernah bertanya kepada Nabi SAW teofiang hal itu sehingga ia berkata, "Itu adalah

bintang rasi "nak domba." Lih. Ruh Al Ma'ani @1355).
a1a LJ/o- Ahkam Al Qur' an, karyanya pula (3 I 1149).
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Menurut saya (At Qurthubi): Ibnu Abbas RA pemah bertanya

kepada Rasulullatr SAW tentang bintang lalu beliau bersabd4

i f" € i ,t r\W Yr)|sia|+r' 
";-sr 

i
"Dia adalah zodiak anakdomba dan di atasnya kiblat kalian dan

dengannya kalian mendapat petunjuk jalan dalam perjalanan

lralian di darat atau di laut."

Itulah bagian akhir zodiak anak domba betina dan kutub yang sejajar

dengannyakiblat

Ketiga: Para ularna kita berkat4 'Tlukurn menghadap kiblat ada dua

versi, l. Jika dapat rnelihat ka'batr dengan mata kepal4 maka ia wajib

menglradap kepadanla dengar tepat dan mengarah ke arahnla dengro selunrtr

tubtfinya

2. Jika ka'bah tidak terlihat dengan rnata kepala, maka ia harus

menghadap ke arahnl,ra dan fokus ke sana dengan berbagai petunjulq laitu:
matahari, bulan, bintang-bintang, angin dan semuabe,nda yang dengann)ta

bisamengetahui arahnya. Orang yangjauh dariryrra lalu menunaikan shalat

dengan berijtihad yang bulcrr ke ratrry4 sedangkar hal itu menlrngkinkurnla

berijtihad (yang be,nar), maka tidak satr shalatt)a Jika seseorang melakukan

shalat de,ngan rjtihad yang berdasar, kemudian terkuak olehnla setelatr usai

shalat bahwa dirinla rnenunaikan shalat bukan ke arah kiblat, maka dia harus

mengulangjika masih di dalam waktu shalat itu. Namun ini bukan wajib atas

dirinla kaena dia telatr menunaikan fardhu sesuai dengan lang diperintahkan

kepadanla-" Pernbahasan ini telatr berlalu di dalam tafsir surahAl B4ardr a75

dengar cukup. AI Hamdulillah.

475 Lih. Tafsir ayat 145 dari surahAl Baqarah.



FirmanAllah:

fiW** #{*#i
"Maka apakah (Allah) yang menciptakan itu sama dengan yang

tidak dapot menciptakan (apa-apa)?. Maka rnengapa kamu tidak

mengambil pelai aran." (Qs. An-Nahl [1 6l : 1 7)

Firrran Allah Ta'ala, # rrltl 
*Maka apakah (AUah) yang

menciptalran itu." DiaadalahAllah {* $ o3 "So o denganyang tidak

dapat menciptakan (apa-apa) ?)." Yang dimaksud adalah patung-patung.

oifS')i( "Maka mengapa kamu tidak mengambil pelaiaran-"

Meryrampaikan tentang patrxrg-patung png tidak bisa mencipt4 tidak bisa

memberikan bahaya dan tidak bisa memberikan manfaat sebagaimana

menyampaikan tentang ma}filuk berakal sebagaimana lang digunakan oleh

orang Arab dalam hal sedemikian ini. Bahwa mereka

me,nyenrbahnyan6sehingga disebut de,ngan kata' siapa' sebagaimana firman

Allah nt At "Apakah mereka memiliki l@ld-l(ad)'(Qs. Al A raaf [7]:
re5)

Ada png berpendapat"'Karena k€dekatan dhamir (l<ataganti) dalm
penyebutan oteh Sang Pencipta-"Al Fara'az me,ngatakarl "Ini sebagaimana

ucapan orang Arab: 6 ',i', t\ 5; ,ss\( 16'bi'6rij, & *t (Kabur

dalam penglihatanlat antara penunggang dan untanya sehingga alat

tidak mengetahui siapa ini dan siapa iA:" sekalipun salah satunya bukan

manusia"

Al Mahdawi berkata'Dan bertaqra dengan kata'siapa' tentang Sang

a76 Demikian dikatakan olehAsy-syaukani dalamFath Al Qadir (21219).
an Lih. Ma'ani Al Qur'an,karynya(U982).
1?s Dalam Al Ma'anikarya,tl Farra' (ri b $'i.r13[:d1 (Sehingga aht tidak tahu

siapa yang ini dai yang itu).

-aujLis
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Pencipta SWT dan tidak bertanya tentang-Nya dengan 'apa' kare,na 'apa'

digunakan untuk bertanya tentangjenis, sedangkanAllah SWT adalah dzat

yang tidak berjenis. Oleh sebab itu Musa AS ketika ditanya

@-FrL{ &3d "Maka siapakah frihanmu berdua, hai Musa?."
(Qs. Thaahaa l20l: 49), dia menjawab, sedangkan ketika ditanya

@ 3iUfi Si 6i "Apa Tulwn semesta alarnirz?. " (Qs.Asy-Syr'aaraa

l?-61: 23), dia tidak menj awab. Da menjawab pertanpan dengan kata'sirya'

dan mogok tidak menjawab ketika ditanya dengan kata' apa',yaitu ketika
pertaqaamyanrsalc"Maknaayatini: sirya$a ngmarryuuntukmencipta

s€ala sesuatu png telah disebutkan 4i s16s maka dia lebih bedmk menerima

peribadatan daipadamakhluklmgtidakbisame,nolakbahaya ataume,mberi

menfaaL

+;3 c,; Afi'riL tic - irifi ifr AL fiit *Inilah ciptaan Allah,
malca perlihatkanlah olehmu kcpadaht apa yang telah diciptakan oleh

sembahan-s embahan(mu) s elain Allafr . " (Qs. Luqmaan [3 1 ] : 1 l ).

*ifi Altill- tiC 41f "...Pertrtatkanlah trepada-Ku (bahagian)

manakah dari bumi ini yang telah mercka ciptakan... " (Qs. Faathir [35] :

,+0).

trImenAllah:

lfts @ l*: 3rfi 'frit U u r.2i { lfr 1;'.b35 e,b

@3'!rtcs3:#c)il-
sDan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu

tak dapot menentukan jumlahnyo. Sesungguhnya Allah benar-

benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah
mengetahui apayang kamu rahasiakan dan apayang kamu

lahirkan." (Qs. An-Nahl [16] : 18-19)
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Firman Allah Ta'ala, i;;i { ifr't3 .1:35 ob "Daniika kamu

menghitung-hitung nibnat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan

jumlahnya." telah dijelaskan di dalam surah lbrahiim.aTe

.'-vl'# q 3t# 6 aiifri6 +) if iit -'',)" sesunsttbtva

Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah

mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan."

Maksudny4 apa-apa yang kalian simpan di dalam batin dan apa-apa )ang
kalim perlihatkan kepada orang lain Semua ini telah di elaskan dengan cukry

dimuka-

FimanAllah:

1r#rt €*'ot;b S fi o;3 o lrtL U O-;fis

@ <,;# ii(1 -<,r\*-ii*f * L';i
"Dan berhala-berhala yang mercka seru selain Allah, tidak dapat

membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu (sendiri)

dibuat orang. (Berhala-berhala itu) benda mati tidak hidup, dan

berhala-berhala tidak mengetahui bilahah penyembah-

penyembahnya akan dibangkitkan' (Qs. An-Nahl [16l: 20-21)

FirmanAllahTa'ala, $ csl'S a StLU O-;$S "Dan berhala-

berhala yang mereka seru selain Allah." Bacaan yang dilakukan

kebanyakan orang adalatr 'rt'i'So'o dengan hunrfra'karena apa-apa yang

'7e Lih. Taftir ayat 34 srnah Ibrahim-
480 Dua qira'ah disebutkan oleh lbnuAthiyah dalama8irrya (8/392) keduanya adalah

bagian dari tujuh qira'alr sebagairnaoa dijelaskan dalamAs-Sab'ah karya Ibnu Mujahid,
371 . Dalam ayat ini ada qira'ah yang ketiga, yaiu: O'tL\ dengan dharnrnah pada huruf
Ya',nzrm,n ini qira'ah Yang aneh.
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sebelumnla adalah pembicaraan lang$,ng. Abu Bakar meriwayatkan dari

Ashim dan Hubairah dari hafsh it'*'ti-fi" dengan hurufya '. hi adalah bacaan

Ya'qub. Sedangkan firman-Nya, o'j$l tyb\il 6 "Apa yang kamu

rahasialran dan apa yang kamu lahirkan." Semuanya dengan huruf ra'
karena bentuknya adalah pembicaraan langsung. Kecuali apa yang

diriwalatkanoletrHtrbair&darillafstrdfliAstrimbatrwadiamenrbacadengan

huruf ya'eez rl"i- 'ct& S "ndok dapat membuat sesuatu apapun,"

tidak mampu me,nrbuat sesuatu.

" ,,WW ,ti\ @ Srib {3 
*sedang berhala-berhala

itu (sendiri) dibuat orang. @erhala-berhala itu) benda mati tidak hidup."

Maksudnp, semua itu mati, yakni patung-patung itu. Tidak ada ruh di

dalamnya dan semuanya tidak mendengar dan tidak melihat. Maksudny4

semua itu adalahbendapadat makabagaimanakalian sampai menlrembabnya

sedangkan kalian makhluk png lebih utama daripada semua itu dengan

kehidupan. 3tH-17'5 "Dan berhala-berhala tidak mengetahui,"

matsu*Ua, pahmg-patung itu.43

-=,i,-;i't $ "Bilakah peny.embah-penyembahnya akan

dibangkitkan." As-sulami membaca o(1* dengan kasratr pada huruf
harnzah. Keduanya adalatr dua kata yang berbeda. Posisiqra sebagai kata

manshubkare,na kata tili;jdengan fungsi sebagai bentuk pertanyaan.ats

Artinyra, mereka tidak mengetatrui kapan para penyembatrnya itu akan

dbmgl<itkilL Dungkrykm demikian s6agaimma m€qgungkapkm beftenaan

4t lbid.
an Lih. Al Muharrar Al Wajiz (81393\.
{3 Bisa juga rnaknanya sebagai berilart: orang-orang musyrik tidak populer. Dua

pendapat ini diihti oleh Ath-Thabai (14165) dan An-Nuhas @162). Dalam pendapat

pertama terdapat penghinaan bagi orang-orang musyrik karena mereka menyembah

benda-benda padat yang tidak msmiliki kesadaran.
ae Qira'ahini disebutkan olehAn-Nuhas dalamkitabnya: I'rab Al Qur'an(21394) dzn

olehAbu Hayan dalam Al B ahr (5 I 482).
485 Lih. I'rab Al Qur 'az karyaAn-Nuhas(21393).



dengar serlrajenis manusia IGre,na mereka mengfilaim ba]rwa senua b€mah

itu mengerti akan diri mereka mengetahui dan memberi syafaat unfuk merelca

kelak di sisi Allah SWT. Sehingga dialog de'ngan mereka berlangsung

sedemikian itu bentuknya.

Ada pula yang berpendapat, "Sungguh Allah akan membangkitkan

patung-patung itu pada hari kiamat dan mereka akan memiliki ruh sehingga

berlepas diri dari orang-orang png menprnbahrrya- Dia di dunia adalah benda

padat tidak mengetatrui kapan akan dibangkitkan."

IbnuAbbas RAberkata'?atung-patung akan dibangkitkan dan akan

diberi ruh. Bersama mereka syetan-syetan lalu mereka semua berlepas diri

dari orang-orang png menyernbahnp- Ke,mudian syetan-syetan dan ormg-

orang musyrik dipaintahkan masuk ke dalam ne,raka"

Ada pula yang berpendapat, "Sungguh patung-patung itu akan

dilenpakanke dalamneraka dengmparapeal,embabryakelak di hari kimat
DalilnlaadalahfimanAtlahsWl, .;., fi --r, :3 rt (-s"5 q|E1
;!i, 'sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah,

adalah umpan Jahannam, kamu pasti masuk ke dalamnya'.'{Qs. Al
Anbiyaa' [21]:98)

Ada pula yang berpendapat, "lJngkapan telah sempurna ketika

mengucapkall -1 ,sii* i$ UAt;b1 'Berhala-berhala itu tidak

dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu (sendiri)

dibtnt orang.' Kenrudian setelah itu me,rnulai de,ngan me,lryebutkan ciri-ciri

oftuxg{mng musyrik ba}rwa mereka itu adalah omng-orang mati, dan keinatim

ini adalah kematian dalam kekufuran

3ri4 o(l -1 vW.{9 "Dan berhala-berhala tidak
mengetahui bilalah penyembah-penyembahnya akan dibangkitlan."

Maksudnya, orang-orang kafir itu tidak mengetahui kapan mereka akan

dibangkitkan. Maksudnya, kapan hari berbangkit itu, karena mereka tidak

beriman dengan adanya hari berbangkit hingga mereka bersiap-siap untuk

berjumpa dengan Allah SWT.

f- rx



Adaptrlapng berpe,ndapa'lvlaksu&rya, apa ng menjadikan merreka

mengetatrui kryan hari kiamat itu, kiranlxa hal itu sudah dekat."

FhmanAllah:

rt?f.*! r# ;a{v b * t { 1itu" b s'i ! ga 
I

"-<,,;tzi (,s 3tH6 ifi- lfr3f ?; { @'o;riu,
3$:;--.illtt*S:il

sTuhan kamu adalah Tuhanyang Maha Eso. Maka orangerang
yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka menginghari

(kcesaoan Allah), sedangkan mereka sendiri adalah orang4rang
yong sombong. Tidak diragahan lagi bahwa sesangguhnyaAllah

mengetahui apa yang mereha rahasiahan dan apa yang mereka

lahirkan" Sesanggahnya Allah tidak menyukai orangorang yang

sombong.' (Qs. An-Nahl [1 6l : 2243)

Allah SWT berfirman, bS'4;*ifil "Tuhan kamu adalah fiihan

Wng Mala-Esa." Ketika menjelaskm bahwa mustahil merye,kutukan sesuatu

denganAllah SWT maka dijelaskan bahwa Dzat Yang disembah itu adalah

Maha Esa dm tidak ada Rabb selain Dia Juga tidak ada apa-apa )xang harus

disembahselain-Nya

'{f.*I ifi -;i* ltlr't Y 3-rFtl *Ma*a orans-orans yans

tidak beriman kepada akhirat, hati merelm mengingkari (keesaaan

Allah)." Maksudnya, tidak menerima nasihat dan peringatan tidak berhasil

me,ngingatkannya hi adalah penolakan atas pendapat kelompok Qadariah.

biEi:r"! rii 
*Sraongkan mereka sendiri adalah orang-orang yang

somibong." Maksudnya, menyombongkan diri dan membanggakannya

sehingga tidak mau me,nerima kebe,naran. hi telah dijelaskan di dalam surah

t-4,



Al Baqaratr.486 Inilalr m akrta istikbaan

3fr cs -a:#. 6 123. fiit irl i" S "Tidak

diragiran lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang merefta

rahasialran dan apa yang mereka lahirkan." Maksudnya, dari jenis

perkataan danperbuatan sehinggaAllatr me,rnberikanbalasan kepada mereka

Al Khalil berkat4 *{; { Vrdak diragulun tag\ adalaht al:rrrtx nhq iq

png berfi rnpi me,nj adi j awaban."

Ada langberpendrya!'Merekamelakukan yang demikian itu. Maka

dikatakan: tidak diragukm lagi bahwa me,reka akan menyesal." Makzudn1a,

Benar, batrwa bagi mereka neraka. Telatr berlalu dan cukup penjelasan

demikian di dalam suratr Huud.47

!.ts|fr # | \ "sesungguhnva Atlah tidak menvukni

orang-orang yang sombong." Maksudnya, Allah tidak akan meneguhkan

mereka dan tidak akan memuji mereka Dari Al Husain binAli bahwa suatu

ketika iaberlalu di dekat orang-orang miskin yang sudah hampir terjadi

perpecahan di antaramereka dan ketika itu mereka sedang makan. Mereka

berkata'Makan watrai AbuAbdillah." Maka ia turun lalu duduk bersama

merekaserayabe,nrcap, ciSt U- l'^11'sesungguhnyaAllah fidak

menytlai orang-orang yang sombong'. Ketika usai ia berkata, "Aku telah

pentrhi undangan kalian, maka selrrang penuhi undanganku.'' Maka mereka

berdiri bersamanya dan berangkat menuju rumahnya sehingga Al Husain

memb€ri merekamakan, minum dal hadiah lalumerekapulang."

Para ulama berkatq "Semua dosa bisa ditutup dan disembunlkan

kecuali kesombongan. Sesungguhrya kesombongan itu kefa.sikan yng hms

diumumkan. Kesombongan adalah pangful segala macam kemalsiatan" Di

dalam sebuah hadits shahfft disebutkan,

186 Lih- Tafsir ayat 34 surahAl Baqarab-
487 Lih Tafsir ayat 22 suah Huud.
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o6t i'Jb:- ypt ?'i- 
"ri, lvf o'rfi-j);€i

ik|aa*'L'
"sesungguhnya orang-orang yang sombong akan dihimpun

sebagaimana biji sawi kelak di hari kiamat. Mereka akan diinjak-

injak dengan kaki oleh orang lain karena kesombongan

merel@."488

Atau sebagaimana saMa Nabi SAW,

'#'pt3 t^';r iU. e 4t A r+G( C'P
ti:L, i:";5-,? -,6t ,e

"Badan-badan mereka akan mengecil di Mahsyar hingga

membahayalran merelca karena kecilnya dan akan meniadi sangat

besar ketika di neraka sehingga membahayakan merelra lwrena

besarnya."

FimanAllah:

@ A:\rt ib;i bi6' F's Jti(sc j u slt

"Dan apabila dilutakan lccpada mereka'Apakah yang telah

diturunkan Tuhanmu ?.' Mereha meni awab :' D ongeng-dongengan

orang-orang dahulu'." (Qs. An-Nahl ll6lz 2a)

Firman Allah ra'ala, -*S ,:i sC j ,tr$lt "Dan apabila

dilcatalran kepada mereka 'Apakah yang telah diturunkan Tuhanmu?'."

4st HR At-Timddzi pada pembahasan tentang Shifat Al Qiyamah dengan maknanya (4/

655 nomor: 429) dfiia berkata tentang hadits ini, "[ni sebuah hadits hasan shahih."

Sedangkan Ahmad dalamAl Musnad (2/1 79).
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Maksudnya, Jika dikatakan kepada merek4 yaitu orang-orang yang tidak

beriman kepada akhirat dan hati mereka ingkar kepada hari berbangkit,

'Apalcah lang telah diturunkan oleh Tirhanmu?."

Ada yang berpendapat, "Orang yang berbicara adalatr An-Nadhr bin

Al Harits. Dan alat ini tunrn berkenaan dengan dirirya. Suatu hari ia keluar

menuju Al Hairatr lalu membeli kisah-kisatr (Kalilah dan Dimnatr) lalu

me,nrbacakannya untuk orang-orang Quraisy dan b€rkat4'Apa yang dibaca

oleh Muhammad kepada para sahabatnya tiada lain adalah dongengan-

dongengantentangorrrlg-ormgterdatrulu'.'4elVlaksudnla, itubukan sesuattl

lang diturunlcn oleh Ttrhan kita"

Adapula lang berpendryat,'Sesrmgguhnya onmg-ormg muknrin 1mg
mengatakan kepada mereka rmtuk menguji dan temlata mereka menjawab

dengan ucapan lang artinyao'dongengandongengan tentang orang-orang

terdahulu.' Maka mereka menetapkan bahwa mereka itu ingkar dengan

mengingkari dongengandongengan te,lrtang orangorang terdatrulu

Al Asaathiiradalah kisah-kisatr bohong dan cerita-cerita fiktif. Hal ini

telatr dij elaskan dalam suratr Al An' aam.4s Pendapat berkenaan dengan,

"Apakah yang telah dituntnkan Tuhanmu? " sama dengan pendapat

berkenaan dengan "Apa yang merelca naflahkan?." (Qs. Al Baqarah [2]:
zte).

Ungkapan ',1:t\i'*6i adalah khabar untuk mubtada' yang

dihilangkan, yang asalnya adalah: ',1:t i'*t \iUJl"$ "Yang Dia
tuntnlran adalah dongengan-dongengan orang-orang terdahulu."4et

aEe Llh. Al Muharrar Al Waj iz (81397) dan Al Bahr Al Muhith (5/483).
4e0 Lih. Tafsir ayat 25 surahAlAn'aanr
4er Lih. I' rab Al Qur' an, karyaAn-Nuhas (2/39$.



FirmanAllah:

,i5 ;t n (:jft rtiri jr'r' r:,,#! ?;lUtt Ot iri tM,
Srni-c;u7Sf'*h

6(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa4osanya
dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa-

dosa orang yang mereka sesatkan yarrg tidak mengetahui sedikitpun
(bahwa mereka dises atkan). Ingatlah, am at buruklah do sa yang

mereka pikul itu." (Qs. An-NahI [16] : 25)

Firman Allah Ta'ala, 'rtlitll-J{. "((Jcapan mereka)
menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-
penuhnya."Ada yang berpendapat, 'Dia adalah lamyangartinya 'agfr' .

Dia ini berkaitan de,ngan sebelumnya."

Ada pula yang berpendap at " lam akibat." Seperti firmanAllah SWT:

6?i f3-b '& o:j4 *...yang akibatnya dia menjadi musuh dan

Ire,sedihan bagi mereka. " (Qs. Al Qashash [28]: 8). Maksudny4 perkataan

meneka te,ntang Al Qur' an dan nabi mengakibatkan mereka hanrs memikul

dosa-dosa mereka,'ilrtt * D"ngon sepenuh-penuhnya." Sehingga mereka

tidak meninggalkan sedikitpun dari dosa-dosanya karena kejahatan yang

me,nimpa mereka ketika di dunia dengur kekufuran merd<a.

Ada pula png Uerpemaryat,' "Itu adialah lamuntuk perintah"rusz fufinla
adalahancaman.

tt t'*h4UOiiii:i bi ""'Dan sebagian dosa-dosa

orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa

merclra disesatkan)." Mnjahid berkata, 'Mereka hanrs merrikul dosa-dosa

orang{rang png mereka sesatkm dengan tidak mengurangi dosadosa orang-

ae Lfr- Al Bahr Al Muhith (5/384) darAl Muhanar Al Wajiz (81398).

[,-;l



orang )ang disesdrm sedikipun'u:

Di dalam sebuah khabr disebutkarU

*Siapa sajapngmerryeru kcpada kcsesatan lalu dia diifuti naka
atas diriryn sama dengan dosa merckn yang mengihtti dengan

tidak mengwangi sdikitptn dari dosa4osa mereka. Dan siapa

saja yang merryeru kepada petunjuk maka baginya sama dengan

pahala mercka (yang mengihrtinya) dengan tidak mengurangi

sedikitpun dari pahala-pahala mereka."ae4 HR. Muslim secara

maknznya

i,, di sini utukme,nunjul&an Jenis' danbukan urtuk menuqiult<an

'sebagian'.fs lvlakabagi paxapenpru kesesatan mereka sama de,ngan dosa-

dosa orang-ormgymgm€ngikuti mercka * fi"Yang tidak mengetalrui

s edikitpun (balwa mercka disesatkan). " Maksudnyir, mereka me, ryesatkan

orang-onmg png tidak mengetahui bahwa diriryra disesatkan dan mereka

akan mendapatkm dosadosa Kare,najika mereka me,ngetahui tentu mereka

tidakmemyesatkm"

SniC ;C {f "A*ot buruHah dosa yang merela pilail inJ'
Maksudqa, alangkeh fuurukn]a dosa png barus mereka pikul. pglsamaan

ae3 Sebuah atsar dari Mujahid dan HR Ath-Thabari ( 14166) dengan lafazh yang mirip.
49a IIR. Muslim dengan maknanya pada pembahasan tentang Zatat,bab: Anjuran

Bersedekah Sekalipm dengan Sepanrh Kurma. . . Qn05\.
as Dia berrnadz.hab bahwa dia adalah jenis pula: Al Wahidi sebagaimana dalam Al Bahr

(51484) dan IbnuAthiyah berkata, "6; untuk menunjukkan 'sebagian'." SedangkanAl
Akhfasy berkata,'Dia haqra tambahan."

f t'^t5 i *:tfh *L'tY'd:,$a Jya; l; vfr
'J, 'n di j\ G; g:>C:j ,l.o ert:)if 'u 'nk Ll

), . .ll. . ln.tl ,'- o o .tl
' e elrt o' leib- J' t' ue t)rl
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ayat ini, dpi g ,t;ifrt 'AGl ',Ht "Dan sesungguhnya merela

alran memihtl beban (dosa) mereka, dan beban-beban (dosayang lain)

di samping beban-beban m,ereka sendiri." Dan telah berlalu di bagian akhir

surahAlAn'aam penjelasan firman-Nya yang artirya, A>t ;aZi;lS 3i {i
" ... dan s eorang yang berdosa tidak alcan memihtl dosa orang lain." (Qs.

AlAn'aam[6]: l6a).

firmanAHah:

*t,llt 3;;:,i#i'rfr 3ry,D 3;fr';4' 35

b#-{ * b +t'i;Tt ;j.f,|ls ryj a,SUIi'r{' :;;

"sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereha telah

mengadakan makar, mafu Allah menghancurkan tumah-rumah

mereka darifondasinya, lalu atap (rumah itu) iotuh menimpa

mereka dari atas, dan daunglah azab itu kcpada mercha dari
tempot yang tidak mereka sadarl" (Qs. An-Nah [16]: 20

FirmanAll ah Ta'ala, 4#,i <)-{t'H SS "Sesungguhnya

orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar."

Maksudnya suatu kaum mendatrului me,reka de,ngan kekuftran kepada para

rasul terrdahulu dan akhirnya akibat png bagus bagi paa Rasul.

1Uf 'dL * *t$'r 3; *,$fifr 3 *Maka Attah
menghananrknn rumah-rumah mereka darifondasinya, lalu atap (rumah

itu) jatuh menimpa mereka dari atas."

Ibnu Abbas, Zaidbrn Aslam dan lain-lainnya bertata, "BahwaAn-

Namrudz bin Kan' an dan karmnla hendak me,lrdaki ke lmgit dan memerangi

penghmin),a. Ivlakamerrekamernbangun lotengrurtukmendaki setelahmercka

Surah An-Nahl[r-xr ]



me,mbuatrya denganmenrsak ea-apa)ang iabuat Hal ini sebagaimana png
telatr berlalu penj elasannya di bagian akhir surah Ibrahiim.ae6 Sedangkan

makna, ;rfr'ffr 3 "Maka Atlah menghancurkan rumah-rumah

merclw." Mal<nrdny4datang perintah-Nya untuk menghanctukan rumahrrya,

apakatr dengan gempa atau angin putingbeliung sehinggame,nrbinasakamya-

IbnuAbbas dan Wahb berkata, "Pa4iang loteng yang menjulang ke

langit adalah lima ribu hasta, sedanglcan luasrryra adalah tiga ribu [ss1ar{97

Ka'ab dan Muqatil berkata, '?anjangnya adalatr dua farsakhaet.

Kemudian berhembuslah angin sehingga mele,mparkan kepalanya ke laut

sodangkan sisanyaroboh me,nimpamereka Ketika loteng arnbnrk simpalrg-

siurucryar lidatrmerekakrenatakrrpngmuncul ketikaihr Sehinggamerreka

berbicara dengan menggunakan tujuh puluh tiga bahasa. Oleh sebab itu
dinamakan Babil (banyakbatrasa) di mana sebeltrm itu batrasamerekaharya

batrasa Suryani."4ee Malsu ini telah berlalu di dalam suratr Al Baqaratr.ffi

Sedangkan Ibnu Hurmuz dan Ibnu Muhaishin, "Atap" sorde,ngan

dhammah pada hunrfsrn fu qaf. Sedangkan Mujahid menetrykan dhammah

pada hnrufs in dm sulam tnmf qaf dantanpa tasydid.so2 Sebagaimana telah

dijelaskan di dalam suratrAn-Najm dalam duabentuk dan yang paling sesuai

adalatr bentuk j amak dari l;,i:. Seaangfan'+rit adalah dasar dan pondasi

bangunan. Jika pondasi telatr rusak makabangunanjuga akan ambnrk.

45 ;r. 
*Menimpa mereka dari atas." Ibnu Al lfrabi berkat4

'Ditegaskan guna menunjultran kepadaAnda bahwa mereka berada di

bawahnya."

1e6 Lih. Tafsir ayat46 surahlbrahiim
ae1 Lrh.Al Bahr Al Muhith(5/485').
1n lbid.
ae Ini diiluti olehAth-Thabari dalamJami' Al Bayan (l4l 67).
s Lih. Tafsir ayat 3l dari surahAl Baqarah dalart tafsir ini juga.
sot qira'ah ini disebutkan oleh IbnuAthiyah dalanAl Muhanar Al Wajiz (81399) dm

dinisbatkan kepadaAlA raj lang dinisflg"o olehAbu Hayan dalamAl Bahr $/a8\.
502 Lih. Qira'ah dalam dua referensi di atas.
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Orang-orangArab berkat4 "Sebuatr atap runhrh menimpa kita dan

sebuah te,lrrbok roboh menimpa kita" Jika diamemilikinya sekalipun tidak

menirryadiriryra

Firman-Np, "Menimpa mercka dari arhs" adalah unhrk mengeluarkan

keraguan mg ada di dalam perkataan orangArab, sehinggame,ngatakan,

"me,nimpa mereka dari atas." Maksudnya, atap menimpa aks mereka dan

mereka dibawatrnya sehingga mereka binasa dan mereka tidak ada yang

selamat.s3

Ada yang berpendapa!'Yang dimaksud dengan atap adalah langit."
Maksudnya, Adzab datang kepada mereka dari langit yang ada di atas

merekass De, ikian dikatakan oleh IbnuAbbas.

Ada pula yang berpendryat,'Sesunggubqra firman-Nya:' maka Allah
menghancurkan rumah-rurnah mereka dari fondasinya' adalah
perumpamaan." Artinya, Allah membinasakan mereka sehingga mereka

seakan-akan orang )ang kenurtutran bangunannya.$s

Iuga dikatakan, "Allah menggugurkan amal-amal mereka sehingga

mereka seakan-akan orang png telah runtuh bangrman png dimilikinya-"

Juga dikatakan, "Artinyi4 Allah menggagalkan makar dan tipu-da1a

mereka sehingga mereka binasa sebagaimana telah binasa orang yang

keruntuhan atry dari atasrya-" Dengm denrikian maka telah terjaAi perUeaaan

pend4at berkenaan dengan mereka png kennrtuhan atap. Maka IbnuAbbas

dan Ibnu Zaid berkata sebagaimana di atas.

Ada pula png berpendapat, 'Dia adalatr Bukhtanshar dan kawan-

kawann5ra-'s

503 Diikuti daxi IbnuAllfrabi olehAbu Hayan dal"rn Al Bahr (5/a8fl danAsy-Syaukani
datan Fart Al Qadir (3 1223).
n Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Athi)rah dalam tafsimya (8/400) dan tidak

diridhainya dengan mengatakan, "Ini mengarah kepada main-mairl"
56 Li/n. Al Muharrar Al Wajiz $laO$ daa Fath Al Qadir (31224).
56 Pendapat ini diikuti olehAth-Thabari dalamtafsirnya (14/66).

rra -'l
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Demikim dikatakan oleh sebagian para ahli tafsir.

Ada puta yang berpendapat,'Yang dimaksud adalatr orang-orang png
merrilatr-milahKitabAllahyangtelahdisebutkanoletrAllahdidalamsurahAl

Hijr." Derrikian dikatakan olehAl Kalbi dan dengan tal<uril dernikian maka

keluar dari pola penrmpam aan. Wallahu a'lam.

o:#-{* [r4tUJi7ii6 "Dan datanglah azab itu kepada

merelrn dari tempatyang tidak mereka sadari."

Maksudnya dari terrpat yang mereka sangka bahwa mereka dalam

keadaan aman. Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya, nyamuk yang

merrbinasakm Nmudz.'s7

firmanAllah:

*f 'efi 3 ;LLd Ji t,*s,*-fl:"a! ?i,
;--rl(ts i'rfr i,s$t Ll ;tl i;j O-fr dol;- Srriei

uKemudionAllol, menghinahan mereka dt hari hianag dan

berfirman: oDi manahah sekutu-sekuta-Ku ita (yang harena

membelanyo) hama selalu memusuhi mereka (nabi-nabi dan orang-

orong muknin)?o Berkatalah orangarang yang tehh diberi
ilmu:'Sesangguhnya hehinaan dan aztb hari ini ditimpakan atas

orangqtangyang kafir." (Qs.An-NahI [16]: 27)

Firman Allah Ta'ala, :** l:,,*!t i'; * "Kemudian Altah

menghbtalranrnsekadilaikiamat."Mal<*dnya,Allatrmerrbukamereka

1r*'4 jL

50 Disebutkan olehAbu Hayan dari Ibnu Abbas dalam Al Bahr (5 I 485).
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dengan adzab,lalu menghinakan dan menistakan mereka dengannya.

S;LLA ';l 'JrriS "Dan berfirman: 'Di manakah sehttu-sehttu-Ku

l'fz'." Maksudn5na, menurut klaim dan dahvaan kalian semua Maksudrya,

tuhan-tuhan yang kalian sernbah selainAku. Ini adalah pertanyaan yang

menghinak*.'ot i# <rt/lilirL? u$ "Oorg karena membelanya)

lramu selalu memusuhi merela (nabi-nabi dan orang-orang mulonin)?."

UarcuAnla, kalian selalu mernrsutri paanabi-Ku karena semln sesenrbaban

itr }vlaka hendalcrla mereka mencegah dz,ab m agutidak menimpa mereka-

Ibnu Katsir merrbacanya;sg?o, dagan ya' berfathah de,ngan tarpa

hamzah. Sedangkan mereka yang lain dengan hanuah. Nafi ' mernbacanya

)';lJ.:lt'}, dengan kasratr pada huruf nun karena dijadikan mudhaf.

Maksudnya,'@ ,itini (kalian memusuhiku karena mereka).

Sdanglcn ulama lainnla menj adikannya dengan fathah.

+ft i;J ()-)t*l lv*Berkatalah orang-orangyang telah diberi

ilmu." lbnttAbbas berkata,'Maksudnya, para malaikat."srr

Ada pula lang berpendapat "Orang-orang mulsnin."sr2

?'A G't*f 'ol "sesungguhnya kehinaan hari fnl," maksudnya,

kehinaan dan kenistaan pada hari kiamat . ;-rllSS " Dan azab ," maksudnya,

siksaan" AftAli,tr "At^ orang-orang yang lcafir."

s Abu HalSran dahrn Al Bahr (5/485) b€rkata, "Allah SWT mengidhafahkan syuralcaa'
(para selutu) kepada Dzat-Nya. Idhafah adalah dengan minimal perpaduan-" Artinya:
Para sekutu-Ku menunrt anqgapan kalian. Allah mengidhafahlan ini dalarn bentuk
pencemoohan. Lih- Al Muharrar Al Wajiz $/ a0\ -

50 Lih- Qira'ah dalamAl MuharmAl Wajiz(81a0\datAl Bahr(5/486).
sto qira'ahini diriwayatkan dariAl Hasanpula denganperbedarn sebagaimana dalam

dua referensi di atas. Ibnu Athiyah berkata, *Qira'ah ini dinyatakan lernah oleh Abu
HatirnAbuHay5ranb€rkata, "TidakperlurelihatpendapatAbuHatimyangrrelemahkan
qira'ahini."

5rt Dua pe',dapat ini disebutkan olehAbu Hay5ran dalattAl Bahr $/ BQ.
stz lbid.
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FirmanAnah:

CL c tr$i t';(G:#i -ay'q6 r*'; U,itl
:tri:,;i ;* q\b ftn Ll U" ;i cr, W

"(yaitu) orang-orang yaflg dinatikan oleh para malaikat dalam

keadaan berbuat zholim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka

menyerah diri (sambil berkatQ; 'Kami sekali-kali tidak ada

mengerjakan sesuatu kejahatenpun.' (Malaikat menjawab) : "Ada,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu

kerjakan." (Qs.An-Nahl [16]: 28)

Firman Allah Swr, '6ti-4.Gi<45'i;'; a;fr "@attu)

orang-orarrg yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat

zhalimlrepadadirimerc-kasendiri."Iniadalatlsebaglandari sifat-sifatorang-

orang kafir.5r3 Sedangk *,'grrLi -6.J.ub "Dalam keadaan berbuat zhalim

lrepada diri mereka sendiri." dibacamanshub sebagar fuaal (merrwjukkan

keadaan). Maksudnlame,rekame,nztralimidirimerekase,lrdirikarenamereka

membawa diri mereka di tempat kebinasaan.

;Ai \iG " t atu mueka menyerai din," maksudnya, menyeratr.5ta

Dengan arti lain, mereka menyatakan rububiyah{KeithananYang Maha

Memelihara) Allah lalu mereka tunduk ketika mati. Mereka berkata,

5r3 Demikian yang dikaalan oleh mayoritas ulama yang nrclalorkan taloril. Dan dipelihara

oleh Abu flayran dalam Al Bahr (51486). Ibnu Athiyah (8/403) berkata, "Bisa juga
berarti iill marfu'Y,zrenasebagai nnrbtada' yang terputus dari sebelumnya. Sedangkan
khabarnyidalamfirrnan-Nya lli ig|"Lalumerelcamenyerahdiri.-Makaditambah
dengan hunrf/a'pada bagian khabar. Dan kadang-kadang demikianlah susunannya.."

5ra DemikianAn-Nuhas berkata dalamkiab Ma'ani-nya(4164) dan IbnuAthiyah dalam

tafsirnya (8/403).
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;i n'rS;S tla t "Kami setrali-trali tidak ada mengerjakan sesuatu

kej ahatanpun " Maksudnla, kesyirikm. Maka para malaikat berkata kepada

merek4 "J (lda)." Ir4aksr&qa, kalian telah melakukan sejunlah kejahatan.

f;i iS qL* fi 'ol "sesungguhnya Altah Maha

Mengetahui apa yang telah kamu kerjalcan." Ilsimah berkata" 'Ayat ini
turun di Madinah berkenaan dengan kaum yang masuk Islam di Malkah dan

tidak melakukanhijrah Sehinggamerd<a diusir oleh orang-orang Quraisyke

Badar dengan paksa sehingga mereka dibunuh di sana.'6rs MakaAllatt

berfirman, ?4Jj1 *"'; a;fr "Ooitu) orang-orang yang dimatikan

oleh para malaikat," de,ngan me,ncabut ruh mereka-

Wi ay "Dalarn keadaan berbuat zhalim kepada diri mereka

s endiri," dite,rnpat meneka sendiri di Makkah karena mereka me, ringgalkan

hiirah.:fuitl'rii|8 "Lalu mereka menyerah diri," maksudny4 dalam

keberangkatan merekabersama orang-oftulg Quraisy. Dalarn hal ini terdapat

tigahal:

1. Itu adalahperjanjian damai.5r6 DemikiandikatakanolehAlAhfasy.

2. Menyerahdiri.5rTDemikiandikatakanolehQuttlrub.

3. Ketundukan.DemikiandikatakanolehMuqatil.

;-nW€LC "Kami setrali-kali tidak ada mengerialcan

s esuatu lrej ahatanpun." Maksudnya, berupa kekufuran.

'cttik ;* q \L 'ffi 'ol U "Ada, sesungguhnya Allah

5ri Sebab turrm a)rat ini disebutkan olehAth-Thabai dalanJami'Al Bayan (14168),

IbnuAthiyahdalamtafsimya (8140/.) danberkata, "Ini bercan4rurdenganayatlainyang
turun berkenaan dengan mereka dengan kesepakatan para ulama. Dengan dasar
pendapat ini maka lebih bagus ;;fi aipuns dan dijadikan marfu'sebagai mubtada'
dan berpendapat bahwa arti eksplisit ayat adalah bersifat umum berkenaaa dengan
semraorangkafir.

516 Dua pendapat tersebut disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (31

Dril.
5r7 Dua pendapat tersebut disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (3/

Drr.
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Maha Mengetahui apayang telah kamu leerjakan." Maksudny4 Bertrpa

amal-perbuatan oftulg-orrmg ka.fir.

Dil€takanjug4 "Sebagian kaum muslirn ketika mereka melihat betrya

sedikitjumlatr kaum mulsnin maka mereka kembali kepada kaum musyrilg

maka furunlah alat ini berke,naan de,ngan mereka"

Berdasarkan pendapat pertama maka tidd< ada yang keluar dari orang

kafir atau munafik dari dunia ini hingga dia tunduk dan berserah diri, patuh

dan menghinakan diri. Ketika itu tidak bermanfaat bagi mereka taubat dan

iman.Sebagaimanafi rmanAllatrSWr,u;tiii't6'rrAl'i1i;-Air$
*Malra iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala merelca telah

melihat siksa Kami. " (Qs. Ghaafir [a0]: 85)

Malcna ini telatr dijelaskan di muka dalam surahAl Anfaal,sr8 bahwa

orzuxg-orang kafir dimatikan dengan pukulan dan penyia-nyiaan. Demikian
juga di dalam suratrAl An'aam.sre Juga telah kami sebutkan di dalam kitab

At-Tadzkirah.

FirmanAllah:

b4

WO-F'#a,-;i't-1r-;tr
3,;Kt-ic*,4

"Maka masukilah pintu-pintu neraka Jahannam, kamu kekal di
dalamnya Maka amat buruklah tempat orang-orang yang

menyombongkan diri itu.'(Qs. An-NahI [16]: 29)

FirmanAllah Ta'ala,
d

F a"tii'l-1Jui ;6 * M aka mas uhi I a h pintu-

5rE Lih. Tafsir ayat 50 suratAlAnfaal.
5re Lih. Tafsir ayat 158 surahAlAn'aarn
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pintu nerala Jahannam." Maksudnla, dikatakan demikian kepada mereka

ketika me,reka mati.52o

Adapula yang berpendapat, "Ini adalah berita genrbira bagi mereka

dengan adzab kubur, karena kubur adalah pintu di antara pintu-pintu neraka

Jahannam bagi orang-orang kafir."

Menurut pendapat latn,*Ahli Ad-Darakah yang kedua tidak akan

sampai kepadanya melainkan dengan masuknya I hli Ad-Darakah yary
pertama kemudian yang kedua dan ke,mudian yang ketiga dan setenrsnya

Wallahua'lam."

Ada yang me,ngatakan,'"liry-tiap D arakah memiliki pintu tfiusus.

Sebagian orang masuk dari sebuahpintu sedangkan sebagian png lainnya

masuk dari pintu png I atn " Wallahu a' lam.

W O-# "Kamu kekal di dalamnya." Maksudnya, kalian tetap

tinggal di dalamnya. 6'S r# "Maka amat buruklah tempat,"

maksudqa, kedudtrkaru 3;5-f " Orang-orang yang menyombongkan

dm."Yaitumerekapng sombong rurhrk beriman dan beribadah kepadaAllah

SWT. Allah telah menjelaskan tentang mereka dengan firman-Nya yang

hak,s2r @b;rils-iff {1 ,,jl'{ l,b. $!li,{'fl " sesungguhnya
merelra dahulu apabila dikatakan kepada mereka: 'Laa ilaaha illallah'
(Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka

menyombongkan diri. " (Qs.Ash-Shaffaat [37]: 35)

5a Demikian pendapatAsy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (31226).
s2t I ih. Fath Al Qadir (31226).
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FirmanAIIah:

01 ;sf 1j-N.' tE i ;ri"-&J ;sit$c'rfi U.;U Ui

'(Dan dileatakan kepada orang-orang yang bertalcwa: 'Apakah yang

telah diturunkan oleh Tuhanmu?.'Mereka menjawab: '(Allah telah

menurunkan) kebaikan.' Orang-orang yang berbuat baik di dunia

ini mendapat (pembalasan) yang baih Dan sesungguhnya kampung

akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang
yang bertakwa, (yaita) surga'Adn yang mereka masuk ke

dalamnya" mengalir di bawahnya sungai-sungai" di dalam surga itu
mereka mendapat segala apa yang nereka kehendakl Demikianlah

Allah memberi balasan kepada orang4rrang yang bertahtta, (yaitu)

orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para
malaikat dengan mengatakan (kcpada mereka):

'Salaamun'alaikum, masuHah kamu ke dalam surga itu
disebabkan apayang telah kamu kerjakan'.n

(Qs. An-Naht [16]: 30-32)

AllahSWrberfi rm*,fi Li;tt"-E,]ll$11'brfiA,irJ. j;.;Dan
dilratalmn kepada orang-orang yang bertabva: 'Apakah yang telah

diturunkan oleh Tuhanmu?.' Mereka menjawab:'(Allah telah
menurunlun) kebaikan'." Maksudnyi4 mereka mengatakan,'Menurunkan

kebaikan." Ini merupakan pola kalimat )ang s@puma

'd*'q6 *"';'-ifr @ 3;1,J"j1 ffi 6*4, iI
@ 6,i;i )rI qL+rtUr:i &L t E 1r;rri

Tafsir A[ Qurthubi



Sedangl€n (tt1 ",lpatraft " demikian ini adalatr s atu ism. Seorang pria

Arab masuk ke Makkatr pada musim haji lalu dia bertanya kepada orang-

orang musyrik tentang Muharnmad SAW sehingga mereka me,lrjawab,'Dia

adalah seorang pe,nyihir, seorang penyair, seorang dukun atau orang gila-"

Diajuga bertanya kepada orang-orang muhnin, mereka menjawab,

"Allah SWT telah menurunkan kepadanya kebaikan dan petunjuk." Yang

dimaksud adalahAl Qur' an

Ada png berpendapa! "Ini dikatakan kepada orang-orang beriman

padaharikiamat."

Ats-Tsa' labi berkata "Jika dikatakan,'Mengapa j awabanrryra tnarfu '

bertemamdengan firman-Np, d3\r'*6(' dongengan4ongengan orang-

orang terdahulu' dar. manshnb berkenaan dengan firman-Nya tli
'kebaikan'?

Jawabnya: Orang-orang musyrik tidak baiman kepada apa-4a yang

telah ditunrnkan olehAllah. Maka seakan-akan mereka berkata,'Apa-apa

png dikatakan oleh Muhammad adalatr dongengandongengan omng-orang

terrdahulu.' Sdanglcn orang-onmg mulcnrin beriman kepada apa yang telah

ditunrnkan olehAllah sehingga mereka berkatq 'Allatr telah menurunkan

kebrikan'.t' Malcna ini bisa dipatrami dari i'rabnya."

Firman Allah, e^:3 qfr:y Ai;;l O-;lt "orang-orang

yang berhrat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik." Ada

yng berpendrya!'lktetapan ini be,rasal dari firmanAll ah' Aza wa Jalla.'Ets

sD Lih. Fath Al Qadir,h,aryaAsy-Syaukani (3 1226). Dia telah menukil dariAb-Tsa'labi
rngkapannyaini.Lth.AlKasysyaf ,kzrya&z-Tamzlhsyan(2/327).

sa Dua pendapat yang disebutkan olehAsy-Syaukani dalam referensi di aas, ia berkatq

"Dengan dasar pendapat kedua maka menjadi badal (pengganti) dari kata (P
(kcbaikan), sgdrngkan berdasarkan pendapat pertama maka menjadi suatu ungkapan
yang sudah cukup dan diucapkan untuk memuji orang-orang bertakrva. Artinya" bagi

orang-orang yang rnernbagrrskan amal-arnal mereka di drmia maka bagi mereka kebaikan .

Dengan kata lain, diberi pahala berupa kebaikan."

I Surah An-Naht I



Ada yang me,lrgatakaq'Ini adalah bagian dari perkataan orang-orang

pngbertaqrra'624 Al Hasanaft di sini adalah surga- Maksudrrya, baranpiapa

taat kepadaAllatr maka baginlaa surga kelak.

Ada pula yang berpendap 
^t,**tj!.,L| <r-ii. 'Bagr orang-orang

yang berbuat baik' adalatr sekarang ini yang merupakan kebaikan di dunia

berupa pertolongarq penaklukan dan harta rampasan perarrg.

'* ;*fi illi3'oan sesungguhnya lcampung akhirat adalah
lebih bailc,' maksudrrya4 apa-apa )ang mereka dapatkan benrpapatrala surga

lebih baik dan lebih agrrng daripada kampung dunia ini karena

dan karena keabadian akhirat"

i*;5i StS 6;43 "Dan itutah sebaik-baik tempat bagi orang yang
bertalcwa." mengenai potongan alxat ini ada dua pendapat: Al Hasan

berpendapat, 'Makna lxrj:Tl 3l';' F4't (dan itulah sebaik-baik tempat

bagi orang yang bertalctta) adalah dunia ini, karena dengan amal-
perbuatannya di dalamqra mereka mendqatkan patrala akhirat dan masuk

snrrga" s6. Ada puta yang berpendryat,' Ivlakna'tt*ilii 3l S ii', (dan itutah

sebaik-baik tenpat bagi orang yang benalcwa) adatah akhirat." Ini adalah

pendapat jurnhur.526 Dengan demikian maka menjadi 'surgaAdn' sebagai

'kanrpung' dan oleh seb ab ltu dra madu'.

Pendapat lain mengatakan, "Matfu ' kamatakdirqra adal ah Aq C
(Dia adalah swga-sutga). Maka kata ir menjelaskan finnan, |*jifi( itS
'Tbmpat orang-orang bertaqwa.' Atau menjadr marfu'karena sebagai

mubtada' Aslnq i$JJ 'ttt € o:tb 'crth (SwgaAdn adalah sebaik-baik

tempat orang-orang yang bertaqwa)."

qjL$ "Mereka masuk ke dalamnya," kalimat yang berfungsi
sebagai sifat Maksudrqa, dimasuki.

s24lbid.

5T sebuah atsar dari Al Hasan dalam tafs iurnya Ql7 l) dan dalarn fud Al Masir (4/443) .
526 Inihfu 1619 paling tuat karena atfiirat adalah kanpung abadi dan kenilcnratan yang

abadi bagi orang-orang bertakwa.
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Ada yang mengatakan, " b(Q (sungai-sunga) drbaca marfu ' sebagu

mubtada', dan Htabarnya qbU (mereka masuk ke dalamnya).-s27

De,ngan derrikian pendapat ini menolak pendapatAl Hasan Wallahu a'lam.

k*rt * ir"# "Mengalir di bawahnya sungai-sungar." Telatr

dij elaskan malaranla dilam surah Al Baqaralr"

(rurS. l1 Wli *Ot dolo* swga itu merelca mendapat segala

apa yang mqeka kehendah." Makzudnyia, apa-apa yang mereka angankan

danmerekainginlon"

<r,€Jt frit 6f a'K *D"*ikion Allah memberilcan balasan

lcepada orang-orang yang bertalcwa." Maksudnya, seperti inilatr balasan

png diberikan olehAllah kepada orang-orang yang bertaqwa

'*'z<{tfit g'; ,xS "6attu1 orang-orang yang diwdatkan

dalam keadaan baik." Al A'masy dan Hamzah membacanya
'z!:$a liririi'' A Oua terrpat dengan hunrfya'. Qira' ah intmenjadi pilihan

Abu Ubaid sebagaimana diriwaptkan dari Ibnu Mas'ud bahwa diabertata,

'sesungguhqaa ormg{rang Quraisymeirgldaim ba}rwaparamalaikat adalatt

wanita, maka ingatkan moeka olehmu'62e

Sedargt<an 1ang lain me,rrbacap dengan huruf ta' Q?:i6rt '#'*1,
karena png dimaksud dengan hunrfitu adalah kelompok malaikat.

Sedangkan '@ *Dolom keadaan baik.- Berkenaan de,lrgan hal ini
te,rdryat enam pendapat:

1.'$ 
^aA^nme,r,ekasucidarikesyirikan.

2. Orurg-orangshalill

3. Perbuatandanperkataanme,rekasuci.

527 | ih. Al Muhanar Al Wajiz $1a07) d"n Al Bahr Al Muhith (5/88).
szr qira'ahAlA masy danHamzahyang discbutkanolehlbnuAthiyah dalamreferensi

yang lalu.
sD Lih. Fath Al Qadir,karyaAsy-Spukani (31227).
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4. Mereka berjiwa suci dan beriman kepada apa-apa yang mereka

dapatkan be,rupa pahala dari Allah SWT.

5. Jiwamerekasucide,ngansikapmerekakembalikepadaAllah.

6. Merekaadalatrorang{rangbaiklor€rukematianmerekasangatbagus

dan mudah, tidak adakesulitan dan dosapadanla-sm Ini berbeda dengan

rya png dengannyaAllah me,lrcabut nyawa orang kafir dan orang )ang
mencaorpur-adukkan keimanmnya. Wallahu a' lam.

# ,;L 1-rJf, "Dengan mengatakan (kepada mereka):
' Sahamtm' alaihmt' ." Ini bisa mengmdtrng dua hal,

l. Salamituadalahperingatmbagimerekaakandatangqrakematian.s3r

2. Peringatmituadalahb€ritagembirabagimerekabenrpasurg4karena

salamadalahaman.t32

Sedangkan IbnuAl Mubarak berkat4'Tlaiwah menyampaitan hadits
kepada karni dengan mengatakalr, 'Abu Shalfir mengabarkan kepadaku dari
Muhammad bin Ka' ab Al Qurazhi, ia berkata: Jika ruh533 seorang hamba
yang beriman he,ndak keluar maka malaikat maut datang kepadanya, lalu
bedrata'Semoga salmr atas engkeu hai waliAllah" Allah meryanrpaikar salfln
kepada engkau'. Kernudianmencabut nyawmya dengan apt, *r.A Af,
;f,L t;L 1-rSt i '$'z<j:fi '(yain) orans-oransyong a*o\ot*on
dalam lrcadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan (kepada

mereka) :'Salaamun' alaihtm'.usr

s3o Pendapat-pendapat ini disebutkan oleh Abu tlay)ran dalam Al Bahr (51448) dar-
olehAsy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (3 1227).

53t Dua pola yang disebutkan olehAsy-Syaukani dalamFath At Qadir (3/228).
532 Dua pola yang disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (31228).
s33 Dikatakan j.$ A $\'eli)t jika air berhiryrm dan tetap demikian adanya.

sedangkan yang d*enenaaki di sini adalah bahwa jika ruh seorang rnukmin hendak
keluardari dirinya sebagaimana airyangberhiryundibagian dasar. AlAzhariberkata,
'Tladits ini memrqilkkan jalan keluar lain, yaitu dari rmgkapan mereka, ,,rdit, yang
artinya 'aknmembunubnya'.Lih. Lisan Al 'Arab g!.

sr sebuah atsar png diriwayatkan oleh Ibnu Malih Ibnu Jarir, IbnuAl Mundzr, Ibnu

I rafsir at Qurthubi_] F{l



Sedangfun Ibnu Mas'ud berkat4 "Jika malaikat maut datang naencabut

nlawa seorrrg muloniru ia berkata: Rabbmu meryampaikan salrn kepadamu"

Mujahid berkata, "Seorang mukmin pasti akan diberi berita gembira

berupa keshalihan analmya sepeninggalnla agar menggerrbirakan hatin1a."

Hal ini telatr kami sampaikan di dalam kitab At-Tadzkiran dan di sana kami
'sebutkan sejumlah khabar yang muncul yang deririkidn ini malaranla.srs

Firman-Nya,'zlJ,JJi l,Jr;j "Masuklah lcamu ke dalam surga itu,"
mencakup dua aspek,p ertama: Maknanya adalah'bergembiralah dengan

masuk surga'. Kedua: Hal itu diucapkan kepada mereka di akhirat.s36

'oti:Ji * 14 "Disebabkan apa yang Telah kamu kerjakan."

Ma}sudn1,4 ketikadi dunia dengan beftagai amal shalih.

FlrmanAllah:

,p u;K"a; I.|t'yti|'za;tar'&1i i,tl,$ cu$ J^
'iAi ii A,# s r'fr ili, 6 ;)#,y'uit*l

/ I tt7'-.)rry-
uTidak ada yang ditunggu-tunggu orong katir selain dari

datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah

Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh ora.ng4rrang

(kalir) sebelum mereka- DanAllah tidak menganiaya mereka, akan

tetapi merekalnh yang selalu menganiaya diri mereka sendiri."

(Qs.An-Nahl [16]:33)

Abi Hatim da" Abu Asy-Syaikh dzlan Al 'Uzhmah. Juga Abu Al Qasim bin Mandah
pada pernbahasan tentangAllAhwal. SertaAl Baihaqi dzlanSyu'ab Al Iman.Lih. Ad-
DtnAlMantsur(41117).

535 rihat hal itu dalam halaman 69 dalam krta;b At-Tadzkirah karya pengarang dan
setelahnya.

536 Lih. Fath Al Qadir,karyaAsy-Syaukani (31228).
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Firman All ah ra'ala, r4,Jf 'iaJi ttit '$'t tH ')i "rldak ada

yang ditunggu-tunggu orang lafir selain dari datangnya para malaiftat

lrepada mereka." Pola kalimat ini kerrbali kepada orang-orang kafir.

Maksudnya, mereka tidak mexrunggu melainkan datangnya para malaikat

kepada mereka untuk mencabut nrh mereka ketika mereka ztralim kepada

dirime,rekasendiri.

Al lf masy, Ibnu watstsab, Hamzalu Al Kisa' i dan Khalaf menrbacan)a

'21,;t ;Sr'i+i\t r 
; d^gwrhunrfya'. Sedangkan yang lain merrbacanya de,ngan

huruf ra',''.1{rt'iyli,sebagaimana yang telah lalu.

g; 'rl AN il "Atau datangnya perintah ruhanmu'"

Maksudny4 dengan adzab yang berupa perrbunuhan sebagaimana pada

perang Badar, atau gempa dan penenggelaman ke dalam penrt bumi di dunia-

Ada png mengatakarl'Yang dimaksud adalah hari kiamat" I(aum ihr

tidak menrurggu melainkan hal-hal ini karena mereka tidak b€riman kepada

semua itu. Akan tetapi keengganan mereka unttrk beriman menghanrskan

mereka terkena adzab. Sehingga hal itu disandarkan kepada mereka.

Maksudnya, mereka dihularm dengn' adzab.

-Z$S U 'U_tt il;l A).'K "Demikianlah yang telah diperbwt oleh

orang-orang (kafir) sebetum rnerelca." Maksudnya mereka tAap saja dalam

kekufuran sehinggadidatangkm kepadamereka p€rintahAllatr lang mernbuat

binasamereka

fifr llisYS "Da.n Altah tidak menganiaya merel(a'" Maksudnya,

dengan mengadzab dan mernbinasakan meneka" Allah tidak fgl'[aku zhalim,

akan tetapi merd<a sendiri yang me,ngmiaya diri mereka de,ngan kesyirikm.

rzqira'ahini disebutkanolehlbnuAthiyah dalanAl MuhanarAlWaib(81410),1+ba

Halyan dalamAt Bahr (51489) dan keduanya b€rkata, "Itu adalah qira'ah Yahya bin

Watstsab daa Thalhah serta Al r{masy."
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FirmanAllah:

<)ti# +i j( (, 
rr.t'oe,S lj* c Lt {- *.6G

$Malca mereka ditimpa oleh (akibat) kejahatan perbaatan mereka

dan mereka dilipati oleh azab yang selalu mereka perolok-olokan.')

(Qs.An-Nahl [16]:34)

Firman Allah Ta'ala, lbC bq. *.*!u *Maka mereka

ditimpa oleh (akibat) kejahatan perbuatan mereka." Ada yang

UerpenOryat,' Dalan kalimat ini ada sesuatu png didatlrhrkar dan diakhirkan"

Asalnya, ^itt 
'ni:* 15 tti4 6 '€'*'&kii # n'i.;ut ,yi U.,g

t :tl+t-'.i3l r:jg #t@errikian itulahpng dilakukan oleh orang-omng

yang sebelum kalian sehingga mereka ditimpa keburukan dari qa-apa ),ang
mereka kerjakan. Allah tidak menzhalimi mereka akan tetapi mereka

menzlmlimi diri me,rreka sendiri).'638

Sehingga mereka ditimpa oleh berbagai hukuman karena kekufuran

mereka dan sebagai balasan yang sangat buruk dari perbuatan-perbuatan

mercka

* iS L S 
6 D an mercka ditiptti." lvlak*futya,mereka selalu dikelilingi

Aan ait<itari.xe -a vif*- +1j( C "Oleh azab yang selalu mereka

perclok-olokan " Maksudnya, hukuman sikap mereka me,ngolok-olok.

5'8 Lih- Fath Al Qadir, karyaAsy-Syaukani (3 1228).
53e Dalam Ash-Shihhah, karya Al Jauhari @la6Q:

rnengelilingi. iTrl;ir r-r iir-;, artinya, turun.
,#' t llv afiitya,



FitmanAIIah:

;o e -ys|,y 6+e 6 rtfr fr;i i;if O-ifr atti

a-fi ,ll,,u;il"?o a; +;3 o, t+ {ssis.t;*s #
@,njii g $,Ffi ,I'!ii"* n

u D an berkatalah orang4rang mu syrik:' Jika Allah m enghendaki"

niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia,

baik leami maupun bapak-bapak kami" dan tidakpula kami

mengharamkan sesuatupun tanpa (izin)-Nya.' Demikianlah yang

diperbuat orang-orang sebelum merekq maka tidak ada kewaiiban

atas para rasul selain dari menyampaikan (amanat Allah) dengan

terang'." (Qs. An-Naht [1 6] : 35)

FirmanAll ahTa'ala, +s3 u 6i?t1lfr'friilii <r.fi ,:vS

,rc.-* "Dan berkatalah orang-orang musyrik: 'Jika Altah
menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun

selain Dia'."

Az-Zuyaj berkat4'Mereka mengucapkan hal itu untuk mengolok-

olok. Jikamereka mengucqkanryrakarena kepkinan tentu mereka menjadi

orang-orang muhnin. Hal ini telah dijelaskan di dalam suratrAl An'aarns
ketikamerf elaskan makna dan i'rab sehingga tidakperlu diulang ke,lnbali."

*n !.fi rFi\'K "Demikianlah yang diperbuat orang-

orang sebelum mereka." Maksudnya, seperti pendustaan dan olok-olok

seperti ini telatr dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka terhadap para

rasul sehingga mereka dibinasakm"

s Lih. Tafsir ayat 248 surahAl An'aam

t-,j-l1



lJJfp./ll ,yfr& 'Jii "Maka tidak ada kewaiiban atas
para rasul, selain dari menyampaikan (amanat Allah) dengan terang)."
Maksudnya, tidak ada tugas atas mereka selain dari menyampaikan. Adryun
pe,mberian peturjuk adalatr urusanAllah SWT.

FhmanAllah:

,t i$irri+7i5ffirr34,;t , ,fi;Sti,h Av:.;:. "ras-e
b

ai;;Wi * ;;, :; &s'frfr ,s "i il: i#-
eWry<rtiastojbL*ilfi

uDan sungguh Kami telah mengutus Rasul pada tiap4iap umat
(untu k menyeru kan) :'S embahlah Allah (saj a), dan j au hilah

Thaghut itu.' Maka di antara umat itu ada orang4rrang yang diberi
petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang4rrang yang

telah pasti kesesatan baginyo. Maka berjalanlah kamu dimaka
bami dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang4rrang yang

mendustakan (rasul-rasu0." (Qs.An-NahI [f 6]: 3Q

Firman Allah Ta'ata, i{tl:3it *fl;Sil ,F 4r::-; ttt-:
"Dan sungguh Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk

tnenyerulran) :' Sembahlah Allah (s aj a) ...' ."

Maksudny4 kalianse,nrbahAllatr saja"

,tt $i trirai, "Dan iauhitah Thaghut itu." Maksudnya,

tinggalkanolehkaliansemuasesenrbatranselainAllah, seperti: SyetarU dulo4
patung dan semua yang menyenr kepada kesesatan.

lut ,SU ij # 
*Maka di antara umat itu ada orang-orang

yang diberi petunjuk oleh Allah." Maksudny4 diberi petunjuk kepada
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agama-Nya dan beribadah kepada-Nya.

illhi #b JE --; @ "Dan ada pula di antaranya

orang-orang yang telah pasti kcsesatan baginya." Maksudnya, dengan

ketetapan dahulu (qadtra) bagi diriqra sehingga dia mati dalam kelafiranryra-

Hal ini menolak pandangan kelompok Qadariah, karena mereka

mendakrvakan batrwaAllah SWT memberikan petunjuk kepada semua

manusia dan memberikan taufik (bertemunya kehendak Allah dengan

kehendak manusia) ke,padamereka untuk mendryatkan petunjuk. Allah SWT

berfirman , 'ititlfi &;.L Ji &5fr ,siri;; # *Maka di

antara umat itu ada orang-orang yang diberi petuniuk oleh Allah dan

ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya."

Hal ini telah dij elaskan bukan hanya dalam satu tempat saj a-

&j\rt n \U "Maka berjalanlah kamu d.imuka bumi."

Maksudrrya, berj alanlah dengian me,lryerap pelaj aran di muka bumi.

3rry1*,:fi'ry S{AS bYni "Dan perhatikanlah

bagaimana lrcsudahan orang-orang yang mendustalcan (rasul'rasul)."

Maksudnya, bagaimana aktrir mereka menuju kepada kebinasaaq adz:rb dan

ketrurcuran

firmanAllah:

b

,y-iitl't :H*
@o,e

gJiha kamu sangat mengharapkan ugar mereka dapat petuniuh

maha sesungguhnya Allah tiada memberi pauniah hepada orang

yang disesatkan-Nya, dan sehali-lcali mereka tiada mempunyai

penolong." (Qs. An-Naht [16] : 37)

6 rL;{'fit't)y'&'i ;{t,"-Z o)
.J
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Firman Allah Ta'ala, 'A)'i * A/ il *Jika knmu sangat
mengharaplcan agar merelca dapat petunjuk." Maksudnya, jika urgkau
watrai Muhammad meminta dengan segala upayamu agar mereka

mendqatkanpetur{uk.

:td ,; ,sfr I fr Itlt "Maka sesungguhnya Allah tiada
memberi petunjuk kepada orang yang disesatlan-Nya." Maksudny4 tidak

akan merrberi petuqjukke,pada orang-orang pngDia sesatkan. Artiqa, orang

yng telah terlaqjur disesatkan dariAtlab makadiatidak akan diberi petunjuk.

Ini me,nurut qira' ah Ibnu Mas'ud dan ulama Kufah.

tSE "Memberi petunjulf' adalah kata kerja masa depan
(mustaqbal), sedangkanbentuk sekarangnya adalah c,;36. Sedan*^ U
berada pada posisi nashb dengan kata kerja lgli "Memberi petunjuk."
Bisa juga c N cls artinya s fr, c:tby (mendap at p etunj uk).

Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Al Farra'.54r Ia berkata,
"sebagaimana dibac4 d* ttl I .r1i! I $l 1...ataupah orang yang
tidak dapat memberisa2 petunjuk kecaali (bila) diberi petunjuk?). Artnya
samade,ngan G;fi."

Abu Ubaid berkata, 'I(ami tidak menemukan seorangpun yang

meriwayatkan hal ini selain Al Farra' , dan dia bukan orang yang tertuduh

dalamriwayatrla.'83

An-Nuhas berkata 'Dikisahkan kepadaku dari Muhammad bin Yazid

bahwaseakan-akanmalma i rsr;- $ Madalahorangpngmengetahui
hal itu darinp, sementarahal itu ftini) telatr berlalu darinla- cfi (memberi

petunjuk) bukan berarti G#_ (mendapat petunjuk) kecuali orang yang

,.sfi (memberi petunjuk) atau ,sfi (memberi hadiah)."s4

Yt LJ/n- Ma' ani Al Qur' an,karyaAl Farra' QlD) yarynunasangatjelas dan mfifi erikan
pengertian yang bagus.

s2 Ini adalah qira'ah Hamzah dan Al Kisa'i dan telah disebutkan oleh Al Qurthubi
dalam afsimya unhrk ayat ini, yaitu nomor: 35 dalam surah Yunus.

543 Lih. Ma'ani Al Qur'az, karyaAn-Nuhas@l66).
5a Lih. Ma' ani Al Qur' an, karya An-Nuha s @/ 66\.
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Berdasarkan qira' ah AIF arra' .t; #- (memb eri petunj uk) yang artinya

cfi (mendapat petunjzt) sehingga 6 Padaeosisi rda' dan 'aid Q<ata

gantinya ke,nrbali) kepada g. (siana) adalatr huruffta' yang dihilangkan dari

shilah.'Aiditlrkembali kepada ism 0l sebagai dhamir ftata ganti) yang

membuat sukunkata !ai.
Sedangkan ualam lain membacanya .r:+- t Qtdak diberi

petunjuk),sas dengan dhamrnah pada hurufya ' dan fathah pada huruf dal.

Qira'ah menjadi pilihanAbu I-lbaid danAbu Hatim, de,ngan makna, orang

yang disesatkan olehAllah maka baginya tak ada orang yang akan memberi

petunjuk. Dalilnya adalah firman Allah SWT, "d Gr(o i6'ii #-;
"Barangsiapa yang Allah sesatlan, maka baginya tak ada orang yang

al<an memberi petunjuk " (Qs. Al A raaf [7]: I 86)

gr di sini pada posisi rafa' karena dia adal ah ism ymgtidak disebutkan

fa il-nya (subj ek) yang artirya adalah' y ang' .' Ai d $'atz ganti yang kembali)

kepadanya darl. s,hilah-nya yang dihilangkan. Sedangkan' aid kepada ism

oj adalatrdari eir if sebagai dhamiryang sukundi dalamkata !iJ.
1-r*t u ,ii 63 "Dan setrali-kali mereka tiada mempunyai

penolong." Malcnanya telah dijelaskan di muka-

!5 Ini adalah qira'ah Ibnu Katsir, Nafi'dan lbnuAmir sebagaimana dalamAs-Sab'ah,

karya Ibnu Mujahid. Ia berkata, "sedangkan AshirrL Harnzah dan Al Kisa'i rnembaca

6N .t dengan fathah pada hurufya ' dan kasrah pada huruf dal. Dia berkata, "Mereka

tidai< berbeda pendapat berkenaan dengan ucapan .pi bahwa dia denganya' marfu'
(dengan dhamrnah) dan dengan kasrah padahrxuf dhad."

tr" l



tr'imanAllah:

* t Gs UL;*, rti L;{-.i'ig; |'";; yVlisls

@ 3r:J;3- { q"$i fui,;ns G;
uMereka bersumpah dengan namoAllah dengan sumpahnyayang
sungguh-sungguh: uAllah tidak akan membangkitkan orang yang

mati." (Tidak demikian), bahkan (pasti AAah akan

membangkitnya), sebagai suatu janjiyang benar dariAllah, akan

tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui."
(Qs.An-Nahl [16]:38)

Firman All ah Ta' a I a, ?f+;i |^i+ {g 1 i;siS " M erela b ers umpa h

dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh." Ini
adalah ungkapan takjub karena perbuatan mereka. Karena tiba-tiba mereka

bersumpah dengan namaAllatr dan mereka sangat menguatkan sumpahrrya

balwaAllah tidak akan membangkitkan orang mati. Alasan lang me,lnbuat

ta$ub adalahbatrwa mereka menampakkanpengagungan teftadapAllah lalu

mereka bersumpatr dengan-Nyakemudian melemalrkan tentang kebangkitan

orangmati.

AbuAl Aliyah berkat4'Dahulu ada seorang musyrik yang berutang

kepada seorang Muslim, lalu keduaqra memperkarakan hal tersebut. ketika

itu si muslim sempat benrcry, "Aku bertrrap setelatr mati utang itu akrr begini

dan begitu" Maka si musyrik prm bersumpah,'DemiAllalr, Allah tidak akan

memrbangkitkan orang png sudatr mati." Lalu tunmlatr alat ini.tr

Sdangkan Qatadah berkata: Disebutkan kepada kami bahwa seorang

pria berkata kepada Ibnu Abbas, "Walni IbnuAbbas, banlak orang bera.sumsi

%Lidl- Asbab An-Nuzul, karyaAl Wahidi, h. 210, dtr, Ad-Durr Al Mantsur (41118).
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batrwaAli akan dibanglcitkan setelatr mati sebelum hari kiamat. Merekajuga

menaloril (menginterpetasi) alat ini." IbnuAbbas mer{awab,'Mereka dust4

sesungguhrya ayat ini bersifat unrurn, berlaku untuk semua manusia- JikaAli

dibangkitkan sebelum hari kiamat malca kami tidak akan menikatri bekas

istiqra dan kami tidak akan bagi trarta warisoffiya"!47

[i "Bahkan (pasti Allah akan membangkitnya)." Ini adalah

penolakan atas ungkapan mereka- Maksudnyg bahkan tidak demikian, akan

tetapi Allatr pasti membangkitkan merek ,. tL * l'G't "sebagai suatu

janji yang benar." Mashdar yarrysangat ditegaskan. Karena fimran-Nya

yang artinlaa' membangkitknn metela' adalah b adal (pengganti) ungfuryan

yang artinya 'janji'. Maksudnya, janji kebangkitan adalah janji yang

sesunggrrhryaa-s

3r& I g"$i ful !F,1'r*,lt-n tetapi kebanvalcan mantsia

tiada mengetahui." Bahwamereka kelak akan dibangkitkan kemrbali.

Al Bul&ari meriwayatkan dariAbu Hurairalu dari Nabi SAIS/, beliau

bersabda,

'6.;-'{t ,P) u; d t$'{t i:>t ir.t 4."t ,}k ilrr i6
'^3, (L Gli s ;:#-'l ,t:;; ,st:1'1,5 (fi'u.i li
i;. lr'q ;3:Lst *;tri 6, arr, it "-{.t* ur:t

*Allah Ta'ala berfirman, 'Anak Adam mendustakan-Ku padahal

dia tidak berhak melahtlran hal itu. Dia juga mencaci-Ku padahal

dia tidak berhak melahtkan hal itu. Adapun pendustaannya

x7 Sebuah atsar ),ang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan O4n2)
dariQatadah-

st Demikian dikatakan olehAsy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (31229').

Lf fik ';'6i'.{,
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terhadap-Ku adalah ungkapannya, 'Dia (Allah) tidak akan

membangkitkanfu lagi sebagaimana Dia telah menciptalcanht.'

Sedanglran caciannya terhadap-Ku adalah ucapannya,'Alloh
memiliki seorang anak' sedanglcan Aht adalah Esa dan tempat

bergantung segala sesuatu. Tidakmelahirkan dan tidak dilahirkan
dan tidak ada seorang pun yang menyamai-Nya." Hal ini telatr

dijelaskan di atas dan akan dij elaskan kerrbali.

FirmanAIIah:

6s -€t rti; O;ft fu: ).i Arilis 
" 
ft'&'#.

(Agar Allah menjelaskan hepada mereka apa yong mereka
perselisihkan itu, dan agar orang4rrang kaftr itu mengetahui

bahwasanya mereka adalah orang4rrang yang berdusta.D

(Qs.An-Nahl [16]:39)

Firman Allah Ta'ala, i '#- "Agar Allah menjelaskan kepada

mereka." Maksudnya, agar Allah menunjukkan kepada mereka.

)|'t)tid rs)f,| "Apo yang mereka perselisihkan itu," maksudnya,

berkenaan dengan masalah kebangkitan setelah mati . frjl O.fi *A:
"Dan agar orang-orang kafir itu mengetahui," temtang kebangkitan setelah

kematiandanbersumpahdengannya q+ ij('6 "Bahwasanya

merelra adalah orang-orang yang berdusta." Ada yang mengatakan,

'Maksudnya, telatr Kami bangkitkan pada setiap umat seorang rasul agar

menjelaskan kepada mereka tentang apa-apa yang mereka perselisillkan 54e

se Dua pendapat yang disebutkan olehAn-Nuhas dalankitzb Ma'ani (4/66).Pendapat
pertama lebih kuat dan ini merupnkan pilihanAth-Thabari dalam tafsirnya O4m).

i*r.\,L
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dan tentang apa-apa yang diperselisitrkm oleh orag-orang msyrik dan l1a1rrn

muslimbenrpaMagai hal, di mtaranlraadalahk$angkitm setelatrlcernatiaU

peryrerrbatrur beftal4 ihzr suahr kaum batrwa Muhammad adalah hak akan

tetapi mereka dilarang mengilortinya dengan dasar taklid (membabi buta)

se,perti:AbuThalib.

FimanAllah:

"sesungguhnya perlcataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami

menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya: 'Kun
(iadilah),' maka i adilah ra.' (Qs. An-Nahl [1 6] : a0)

Allatrmerrberitabrkarkepadamerekamengsnaipenciptamyaqg saryat

mudatr bagi-Ny. Ua<suarrya, jika Kmi mengh€Ndaki unhrk membangfitkan

orang yang telatr mati maka tidak ada rasa lelah dan palah pada Kami dalam

menghidupkan mereka. Demikianjuga pada hal-hal yang Kami firmankan.

Karena Kami hanya me, rgucapkan kepadaqa, "Jadilatr", makajadilah ia

Qira'ahlbnuAmir danAt Kisa'i adatah 'oi{iuo dengan keadaan

manshubsebagai athafkepada Sfi ttl .

Sedangkan Az-Zujjai berpendapat,'Boleh dengan nashb karena

sebagaijaw^b',f .-

Sedargkm ulana lain mernbacmya crrrgu, rafa' (i13if ) a*gro malou

Ltfr rt."t Hal ini telatr dijelaskan dalam penafsiran stratrAt Baqar2Sst'

dengan cukup. IbnuAlAnbari berkata "Allah me,nerapkan ucapan sesuatu

rso qira'ah ini disebutkan olehAth-Thabari(14173) danAsy-Syaukani dalamFath Al
QadbQn3q.

55t Lih. Fath Al Qad.ir, karya Asy-syaukani png telah menyebutkan pendapat ini dari

Az.7;tnaj.
552 Lih. thfsir ayat ll7 dalam surahAl Baqarah.
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;.epada sesuatu )ang maklun sebehmr penciptaanrrya, kare,na sesuafu itu pada

posisi yang telatr ada dan bisa disalsikan."5s3

Ayat ini menjadi dalil batrwaAl Qur'an bukan makhluk, karena jika

ungkapan-Nya of adalah maktrluk maka tentu membututrkan kepada

ungkapan yarg kedu4 ungftapan png kedua me,nrbutubkan kepada ungkryan

yangketigq sehinggaakankait-mengaitdan ngdemikianini mustahil.

Juga menjadi dalil batrwaAllah SWT menghendalci segala apa yang

diciptakan agar selalu bagus atau bunrlq manfaat atau madharahya"

Bukti hal itu adalatr orang lang berpendryat batrwa di dalan ketuasaan-

Nya ada hal yang tidak ia sukai dan tidak dia kehendaki, maka hal itu tidak

terlepas dari dua kondisi: mungkin karena diabodoh dan tidak me,lrgetatrui

atau karena dia kalah dan tidak mampu. Serrua itu tidalc boleh disifatkan

kepadaAllahSrm/T.

Dalil telahmenunjukkanbahwaDia(Atlah) adalah SatgP€nciptakilqta

telah menciptakan semua hambq dan mustahil Dia adalah Pelaku sesuatq

sedmglan Dia tidak menghendaki sesuatu itu, lerena kebaqakm pe6uatan

kita tercapai tetapi bertentangan de,ngan apa yang kita maksudkan dan kita

inginkan. JikaAllatr yang haq tidak menghendakinya maka tentu semua

perbuatan itu tercapai dengan tanpa se,ngaja. kri adalah pendapat para ahli

alam. Sedangkan para muwahhid (owryyangmeng-Esa-kan) sepalcat unhft

me;ne,ntangnya dan menptakanqranrsak.

553 Dikisahkan dari lbnuAlAnbari olehAsy-Syaukani dalamreferensi yang lalu.

l
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FirmanAllah:

2* 
$Lri O';;i"Altxl, 6 #. b fi a1r36 a-;fis

6or.trU'(iY,*g?*Js
uDan otang-otang yang berhiirah karenaAllah sesudah mereka

dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada

merelca di dunio. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih

besar, kalau mereka mengetahui.D (Qs.An-Nahl [16]: af)

FimranAllah SwT, Vi" C fi.:y {t Atit6 u$S"Dan orans-

orang yang berhijr ah karena Allah s esudah mercka dianiaya. .. " menge,nai

penggatan ayat ini telah dijelaskan dalam tafsir surah An-Nisaa' .54 Malora

hijrah adalalt meninggalkm negsri kelunga dan kerabat demiA[ah atau l@€na

agamaAllatr. Demikianjuga meninggalkan berbagai macam kebunrkan-

Ada yang mengatakan, "J untuk arti sama dengan laam (demi

Allah)."sss

i)LC )2. :y "sesudah mereka dianiaya." Maksudnya, mereka

disiksa karena agamaAllatr. A),at ini turun berkenaan dengan Shuhaib, Bilal'

Khabbab danAmmar. Mereka disiksa oleh maqruatcat lvlakkah hingga mereka

mengucapkan apalang dikehendaki masyarat<at Mal&alt. Ketikamaq/arakat

Makkah me'nrbebaskan mereka yang disiks4 mereka pun berhijrah ke

Madinah.556 Demikian dikatakan olehAl Kalbi.

Ada yang berpendapal "Ayat ini turun berkenaan de,lrgan Abu Jundal

binSuhail'6t

,x Lih. Tafsir a)'at nomor 100 dalam surahAn-Nisaa'.
5ss I ih. Fath Al Qadir (3/230).
ss6 Lih. Al Muhanar Al Wajiz $1a20\, Al Bahr Al Muhith 51492 dan Fath Al Qadir (31

232).
557 Lrh. Al Muhanar Al Waj iz $ I a2$, Al B ahr Al Mtrtilh $ / 492\ dN F ath A I Qadir (3 I

23,2).



Qatadah berkata, "Yang dimaksud adalatr para sahabat Muhammad

SAV/."558 MerEkadiztralimi oleh orang-orang msyrik Malt<ab merekadiusir

hingga akhimya berjumpa de,lrgan kaum muknrin di Habasyatr. Kemudian,

olehAllah SWT mereka ditempatkan di negeri hijratr danAllahjadikan mereka

memiliki parapenolongdari kalangalkaurnmukrninAyat ini mencakry semua

orang."

llS |{,hf A 'eA *Pasti Kami akan memberikan tempat

yang bagus kepada mereka di dunia". Berkenaan dengan z{L'yang
bagus' ada enam pe,ndapat.

l. TibadiMadinah" DemikiandikatakanolehlbnuAbbas,AlHasarlAsy-

Sya'bi dan Qatadatr.

2. Rezekilangbagus. De,mikiandikatakanolehMujatrid.

3. Keme,nangan atasparamusuh. kridikatakanolehAdh-Dhahhak.

4. kli adalatrlisanpngjujur. DisarnpaikanolehlbnuJuraij.

5. Apa-apa yang mereka kuasai berupa penakltrkan berbagai negeri

sehingga di dalam negeri itu merr*a memiliki rentang wilalah kekuasaar

6. Apa yang ada untuk mereka di dunia ini berupa pujian, dan yang

diperoleh untuk anak-anak mereka berupa kemuliaan.5se Semua itu
tatrirnpun untuk mereka dalam apa png disebut'kanrniaAllah'.

F, ;*S t\S "Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah

lebih besar." Maksudny4 sungguhpahala di kampung akhirat itu lebihbesar.

Dengan arti lain, lebih besar daripada png harus diketalui oleh seseorang

sebelum ia menyaksikannya, sesuai dengan dengan firman Allah,

@hS kU A a;i:"i *rii t>y "Dan apabila kamu melihat di sana

(surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenilonatan dan

ss8Litrn-Al MuharrarAl Wajiz(8/a2$,Al BahrAl Muhith(51492)da\FathAl Qadir(31
232).

'5e Sernua pendapat ini disebutkan olehAbu Halyan dalamAl Bahr Al Muhith (5/492)
danAsy-Syaukani dzlanFath Al Qadir (31232).



lrerajaanyang besar "(Qs.Al Insaan 176l:20)

ir:I;il j('J " Kalau merclw mengetalzd." Maksudnya' jika mereka

orang-orang dralim itu mengotahui hal ituso

Ada yang mengatakan,'Kata gantinya kernbali kepada orang-orang

mukrnin."56t Maksudnya, jika mereka melihat pahala di kampung aktrirat

dengan mata kepalamerekamaka tentu mereka mengetatrui batrwa semua itu

lebih besar daripada semua kebaikan dunia."

Diriwayatkan batrwa jika Umar bin Al Ktraththab RAmemberikan

sesuatu kepada para muhaj irirU ia berkata "Ini adalatr apa yang dij anj ikan

Allatr kepada kalian di dunia, adapun apa yang disimpan di akhirat tmtuk

kalian adalah lebih banyak." Keurudian dia me,lnbacakan ayat ini kepada

mereka.s2

FirmanAllah:

@t)b'A4;;*'ttt;'u;fr
$(yaitu) orang-orang yang sabar dan Hanya kepada Tuhan saia

mereka bertawahkal.' (Qs. An-Nahl [16] : 42)

Ada ymg berpendryrl "cr*fi tulah tudal (peneeruti) aari o;fi rare
p€trtma"

Pendryat hnr, "iB$ d^lahfudat(pengganti) drrri dhamir(kata ganti)

padakalimat '#}5."
Ada pula yang berperdry4'Mereka 1ag saba dengm agamarya-s.

s Dua pendapat ini disebutkan olehAsy-Syaukani dalamreferensi yang lalu.
trr Dua pendapat ini disebutkan olehAsy-syatrkani dalamreferensi yang lalu.
rc Sebuah atsar dari Urnar RA png dilansirAth-Thabari ( Un q daa d^lamAl Bahr (51

4y3\.
s! Lih. I 'rab Al Qur 'an,karyaAn-Nuhas (2/3 9Q dat Fath AI Qadir,karyAsy-Syaukani

Qt233).
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;

I6j,L'A4.3;Y't "Dan Hanya kepada Tuhan saia mereka

bertawakkal," dalam segala urusan mereka. Sebagian para muhaqiq

mengatakan, "Sebaik-baik manusia adalatr orang yang apabila ditimpa

musibah, ia bersabar, dan jika tidak mampu melakukan suatu perkara ia

bertawakkal. Allah SWT Uernrmau 6b'A 4.J ;b', 1 ;;; it;1fi " (yoitu)

orang-orang yang sabar dan Hanya kepada Tuhan saja mereka

bertawaklral."

FirmanAllah:

tt) $It &i iit r At a ;"'t6, $1ry .--j ut;iius
'#.'A l, q Atii ;[is,r:$, @'ofu I )*

3r{i;:--#sAldl6qtu
i'Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang

lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah

kepada orang yang mempanyai pengetahuan jika kamu tidak
mengetahui keterungan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan

Kami turunkan kepadamu Al Qar'an, agar kamu menerangkan

pada umat manusia apayang telah diturunkan hepada mereka dan

supaya mereka memikirkan " (Qs.An-Nahl [16]: 4344)

Firman Allah swr, At e;'*q$1el1r. {). vb')f17'5 "Dan

Kami tidak mengutus sebelum kamu, keanali orang-orang lelahi yang

Kami beri wahyu kepada mereka."

Orang awam menbacanya r.?r-i.t* dengan hurufya' dan fathatr pada

huruffta'.

n Lih. Al Muhanar Al Wajb (8laB) ,tqn Al Bahr Al Muhilh (51493).

@



Sedangkan Hafsh dari Ashim membacanya #\g"i (Kami

wahyttran kepada mercka)dengan hunrf nun yang dr-dhammatr dan kasrall

pada hunrffta'. Alat ini turun berkenaan dengar orang-orang rnusyrik lvlakkatt

yang mengngkari kenabian Muhammad SAW dan mereka berkata' "Allatl

MatraAgrmg jika utusannya hanya seorang manusia. Apakah Dia tidak

mengutus seorang malaikat ke,pada kami?."

LaluA.llah SWT merrbalittcan perkataan mereka itu dengan firman-

N1a: .!fir 
-, 

,tb'tl U'r*Dm Kami fidakmengatus 
lebelum 

tumu,"Ses

kepada umat-umat yang lalu wahai Muhammad, !ti-l *!" Keanali orang-

orang lelaki,-dari bangsa manusia. llt,yf'-]Lt i"'Mok bertanyalah

kepada orang yang memPunyai pengetahuan." Sufyan berkata,

"Maksudny4 orang-orang mukmin Ahli Kitab."566|t;16$'B ol 
*Jilu

lramu tidak mengetahui." Mal<amereka (Ahli Kitab) akan menyampaikan

kepada kalian bahwa semua nabi adalah manusia biasa

Ada png mengatakarl "Artinla, maka bertanyatall kepadaAhli Kitab

jika mereka tidak beriman maka mereka mengakui batrwa para rasul adalalt

manusiabiasa"sf,

Diriwayatkan secara maknaqra, dari Ibnu Abbas dan Mujahid. Ibnu

Abbas berkata, - 3 lfr ,yf adalah ahliAl Qur'61" 
stt

Ada pula yang berpendryat, "Ahli ilmu." Keduanya memiliki makn

yang sangat berdekatan.

jfiS,*'s;;\ "Keterangan-keterangan (mukiizat) dan kitab-

kitab.';Adalrangberpendapil,"'e€Ai(keterangan-keterangan)berkaitan

dengan Vi:,rl ft<a"ti telah mengutus). Dalam ungfapan ini didatrulukan lrata

tertentu dar diakhirkarkata ng lainryra"Maksudny4 Kami tidakmengutus

s6 Lih. Asbab An-Nuzul,karya Al Wahidi h- 2 I 0.
n Lih. Jami'Al Bayan,karf Ath-Thabari 04nil dan Ad-Dun Al Man*ur (4lll8).
s61 lbid.
sa lbid.
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sebelummu dengan berbagai keterangan dan mu\iizat melainkan pflapria.

Maka lt urtiq..AAah'selain', sebagaimanarmgkapanAndar iir' lt iit f
(Tidak ada fiihan yang berhak untuk disembah selain Allar). hi adalah

pendapatAllGlbi.

Adapun $y,C -i,adayargmengatakaa'Dalamkalimat ini adakata

png dihilangkan, yang ditunjukkan oleh t<aA Vn ,1 (Kami telah menguttts).

Maksudnya" fl,i *4Y FuLif (Kami telah mengutus mereka dengan

keterangan-keterangan lon mulgjizat)s6e. Dengan demikian kata 94u..
(dengan lceterangan-keterangan) tidak berkaitan dengan kata fi:"J (Kami

telah mengaus) yang pertama b€rdasaden pendapat ini, kare,lra sebelurnnya

adalah ll 6elain) png tidak berpenganrh kepada setelahnyqszo akan tetapi

berkaitan dengan vLrl 1x"*i telah mengutus) yang disembunyikan.

Maksudnya, p$u..;ftlLlf (Kami mengutus merelca dengan keterangan-

keterangan).

Ada pula png berpendapa! *Sebagai 
obj ek kata kerj 

^ 
o:fi8 (Kalian

mengetahu| dan huruf ba' adalah tambahan." Atau mawhub dengan

menye,nrbunyikan V:lr" &l @ahi)sebagaimana tmgkapanAl y'f masy:

*At'; \t)sy ri asg "At ;i'oL t:*.1'*1,t

Bulran penyelamat jika penahtt datang kepada orang hidup

dan tidak akan berbicara melainkan dirinya penuh cela 57t

Maksudnya aku maksud adalah orang yang penuh aib. Sedangkanl/

B ayyinaat adalahalasan dan hujj ah serta bnkti-bukti. Sedang[an Az-Zubur

adalah kitab-kitab dan telatr dijelaskan dalam surahAali 'Imraan.sz

ff Lih- Al Muharrar Al Wajiz (81 42$ de,n- Al Bahr Al Muhith (5/ 494).
570 Lih. Penjelasanhal ini dalamkitab Ma'ani Al Qur'an,karya$Fana' (21100).
57r Sebuah bait karya Al A'masy dari qashidah miliknya yang dalanmya dia mencaci

AnrnrbinAlMun&irdanrrpncaciBani Sa'adbinQais. Lih. DiwanAlat'rnasy. Danbait
ini di antara bnkti-buktiAl Fana' dalern Ma'ani Al Qur'an (2/L00).

52 Lih. Tafsir ayat 184 dalam surahAali 'Imaan.
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?)fr IJSI o:lfS "Dan Kami tuntnkan lcepadamu Al Qur'an.
Adz - Dzib adalah Al Qru' an.

'i1Jl dr1 tr9 |ifl "trror kamu menerangkan pada umat

manusia apa yang telah dituntnkan kepada merel(a." Dalam Al Qur'an
ini terdapat hukum-hukum dan j anji, serta ancarnan atas trc4an dan pe$uatan

maunsia Rasulullah SAW menjelaskan apa yang Dia maksud dari firman

himpunkan di dalam Kitab-Nya. Baik berupa hukum-hukum shalat, zakat

dan larn s6againlabenryahal-hal pngbelun Dajelaskm secrarinci. Malsta

ini telatr berlalu dengan penj elasan yang cukrp di dalam mukadimah buku.

3tfu-'&lS "Dan supaya mereka memikirkan," sehingga

mereka mendapafkan pelaj aran.

FimanAllah:

{L; b+r'i;fr*iSif;rifiFa,;'fifu.bcit,pri;i
;f @ Urfr j G * ai'ttt;f @'t::F.

@ :*: itt$'fi 'ry *9 UL ;,,ill6-
sMaka apakah orang4rtang yang membuat makar yang jaha itu
merasa aman (dari bencana) ditenggelamkannya bumi oleh Allah
bersama mereka, atau datangnya azab kepada mereka dari tempat

yang tidak mereka sadari, atau Allah mengazab mereka diwaldu

mereka dalam perjalanan. Maka sekali-kali merekatidak dapat

menolak (azab itu), atau Allah mengazab mereka dengan

berangsur-angsur (sampai binaso). Maka sesungguhnya Tuhanmu

adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."

(Qs.An-NahI [16]: 45.47)

Firman Allah Ta'ala, ?q Vr* Afi irrltl 
*urka apakah

orang-orang yang membuat makar yang jahat itu mer(Na aman (dari



b encana)." Maksudnp, dengan sangat j atrat.tB

Ini adalatr ancaman bagi orang-orang musyrik yang mernbuat makar

unhrk mengtranctukan Islam.

*iifi ift a* s,f "Dit"oggelamkannya bumi oleh Attah

bersama mereka." Ibnu Abbas berkata, "Sebagaimana Allah
me,nenggelamkan bumi bersama Qmn"

Ada pula yang berpendapat, *6:r*'t)J;- ir3' |i3 artinya

tempat itn masuk ke dalam bumi. oan 6p ',.?')\\ 
^,. 

lh L1- (Allah

menenggelamkannya kc dalam bumi),s1a maksudny4 hilang bersamanya

ke dalam bumi. Yang demikian ini sebagaimana firman-Ny4 -rfl:{
;ii{t 2rt'-t'.3 

*Makn Kami benamkanlah Qarun beserta ntmahnya ke

dalam bumi. " (Qs. Al Qashash [28] : 8 I ) Dia te,nggelam ke dalam bumi dan

ditenggelamkan ke dalamryra. Bentuk pertanlaan di sini artinya adalah untuk

pengingkaran Matsudnya, me,reka wajib tidak merasa aman dari siksa yang

pasti akan menjumpai mereka sebagaimana siksa telah me'njumpai orang-

oranglangme,ndustakan agama. irW.$,* b 4t'ilt l+el(il "Atau

datangnya azab lcepada mereka dari tempat yang tidakmerela sadari."

Sebagaimana yang telah dilahrkan teftadry kaum lxth dan lain-lainqa-

Juga dikatakaq' Yang dikehe,ndaki adalah ketika terj adi perang Badar.

Mereka dibinasakan pada hari itu dan tidak ada sesuatu apapun darinya

menj adi sesratu prg dipeftihmgkm bagi mereka"
1., I z

* 41tilU i7 "Atau Attah mengazab mereka diwaktu

tR .4s-Saryi'aat jagabisa berarti sifatmashdar (infinitif) yang dihilangkan. Dengan

kata lain: grtiJt ,ttiiit $l$i (Mere*a membuat malur bentpa berbagai makar
yangsangatjahar). PeirdapatinilahyangnenjadipilihanAz-Zarnalfisyari dalamkitabn5a

Al Kasysyaf (A$O\,juga bisa mcnjadi objek bagi kaa- kerja.yang disebutkan yang

mcngan&mg'nak"aamalperbuatan.De,ngankatalain, PtiJt fi*@erekamelahtkan
berbagai kejahatan). Pendapat ini disebutkan olehAbu Hayyan dzlamAl Bahr (51494)

danAsy-Syankani dzlaarFath Al Qadir (3IB,a\.
5?. Dalam Ash-Shihhan tig$j, $l;r,f:$i X'ittl;Ji artinya, Allah

mc,nenggelaokannf ke dalam bumi.

Surah An-Nahl?ra



nereka dalam perj alanan." Maksudnya, ketika mereka di tengah-tengatl

perjalanan dan ketika mereka sedang berbuat sesuatu.sTs Demikian dikatakan

olehQatadah.

'U,#, rl tli *Maka sekali-trali merelca tidak dapat menolak

(mab iaz/." Ma}sudnp, akan mendatrului Allatr dan merekajuga tidak akan

meninggalkan-Np-

Ada pula yang berpend uprt," 4l{i,4Qretitra mereka berbolak-

bali\ di atas kasur-kasur mereka di manaprm mereka berada's76

SedangkanAdh-Dhahhakbe*at4'Di malam dan siang hari.'ffi

*F &;3':ilr;il "Atatt Atlah mengazab mereka dengan

berangsur-angsur (s ampai binasa)." IbnuAbbas, Mujatrid dan lain-laimya

berkat4 'Maksudnla, dengan caraberkurang sedikit demi sedlikilsza dalam

harta me,reka dan temak mereka serta tanaman mereka-" Demikianjuga apa

lang dikatakan oletr IbnuAlA rabi. Maksudnp, berhrang secara berangsur-

angsur dalam harta jiwa dan buatr-bualun sehingga merrbinasakan mereka

selunrhnla.sD

SedangkanAdh-Dhahhak berkat4'Dia berasal duikata kltaufyang

artinyamenyrlik sekelompok orang dan menrbiarkan sekelompok yang lain.

Sehingga kelompok yang masih ada merasa sangat takut bahwa akan turun

kepadamereka apayang telah tunrnkepadakelompok yang lain yangmenjadi

kawann5xa-'6m

Sedangkan Al Hasan berkata, -,;t#|ft 
1, "*ro 

berangsur-angsw)

575 Pendapat Qatadah yang disebutkan olehAth-Thabar:[4n7) danAbu Hayran (5/
49s).

576 Keduanya disebutkan olehAbu Hay5ran dalamAl Bahr (51495).
5'Keduanya disebutkan olehAbu HaySran MamAl Bahr (51495).
57t Sebuah atsar padaAth-Thabat(L4177) daadal"qAd-Dun Al Mantsur (4lll9).
te Disebutkan olehAsy-Syaukani dalamFath Al Qadir (31234).
580 Sebuah atsar dari Adh-Dhahhak pada Ath-Thab ai (14/7 8) , Ma 'azr karya An-Nuhas

(4169) dan Ad-Durr Al Mantsur(4/ll9\.



.ialammombinasakankarupung itu sehinggap€nghuni kampungmerasa sangat

takutdibuafrrl,a"set

Inilah malma ungfryan png sebelumnya secara apa adarrya" IGduarya

ke,rnbali kepada makna-matcna yang pertama )# mh1"adalah berkurang

secaaberangsur-angsur.'i:F *** adadah'tt$ (mengkhiarytin-)xa) dengan

huruf/a' dan hunrfn*, .tiry. rebagaimanajika difcatakaq - & bti 4:;;
(Si Fulan mengurangi halcht secara berangsur-angsur)."s82

DzuAr-Rummahberkata:

*iL:6.$)Lt;U t,!

Iidah alran tetapi dia adalah kerinduan akan rumahyang hilang dari

kami

Berlalu awan dan berlalu pula angin penebar debutEs

SdangkanAl Haitsam bin Adi berkata b€rkat4 " Tizklwwwttf(dengan

huruf/a ) artinya adalatr berkurang." Ini adalatr ungkapar Azid Slanu' alt's,

dandiaberde,ndang:

WQa:rt t,-r,y* ,syf:;y i):*u;r

5st Sebuah atsar dari Al Hasan yang disebutkan olehAl Mawardi dalamAt-Tafsir (2/

3n).
5a Lflo- Al-Lisan dar Ash-Shihhah @l ll9).
58 Sebuah dalil penguat dari sebuah qashidah k^ryaD4rAr-Ru'r'mah yang bagian

awalrya:

'+$;;-';u;rr g, * ,Sq v

Apa yang terjadi dengan matamu yang senantiasa mengeluarkan air
Ini ada dalam Al Jamharah,h. 177 . Sedangkanl I Baarih adalah angin yang rnembawa

debu dalam tiupan ).ang s4ngat kuat. Dan ini adalah angin utara. Sedangkan Penguat

didendangkan oleh IbnuAl Manzhur dalam Al-Lisan,entri: 0g. Juga ada dalamkitab

Ash-Shihhah(5l2tt0).
5s UcapanAl HaitsambinAdi yang disebutkan olehAth-Thabrr Q4n7) d^tolehAbu

HaySran(5/495).

€r;i )tt'a b'-irlt'.i'[
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Kecurangan mereka mengurangi hartalil dan aht hadiahknn

rantai-rantai dalam kerongkongan yang memilibi suara 585

Sedangkan Sa'id bin Al Musalyab berkata, "Ketika Umar bin Al
Khaththab RAberada di atas mimbar lantas ia berkatq 'Wahai sekalian

manusi4 apa pendapat kalian berke,naan dengan firmanAllatr SWT, "atau

Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur (sampai binasa))."

Semua orang diam. Maka seomng syaikh dari Bani Hudzail berkat4 "Itu
adalalr batrasa kami, wahai AmirAl Mukminin. At-Tafuawwufartinya

berkurang." Seorang pria keluar lalu berkata,'.\il.ahai Fular, apa lmg dilakukan

deng;ar utangrnu?." Diamer$awab, "Aku menguranginla." Maksudny4Alar

Maka dia kembali dan merynampaikan berita kepada Umar dan Umar

berkata, 'Apakatr orang-orangArab mengetahui hal itu di dalam sya'ir-sya'ir

mereka?." Diaberkata'Ya-" Daberkat4'?eqrair kit4 Abu KabirAl Hudzali

menyebutkan ciri-ciri unta yang punuknya mengurangi kekuatan j alannya

setelatnrnta itu minum dan menj adi gemuk,

#t;ir!fiK $;t*6 W ,p:Srrp
Unta itu telah berlatrang kehtatan jalannya

Sebagaimana kapal mengurangi batang tumbuhansEo

Ivlaka Uma berkat4'Wahai sekalian manusia, hendak4ra kalian semua

mernp€rtratikan diwan(kolelsi)kalian ngberisiqa'ir-s5na'irzamanjatriliall

kareira sungguh di dalamnla terdapat tafsir Kitab kalian dan makra-makna

ungfu4ankalian."s87

s85 Sebuahbaityang dijadikanpenguatolehAth-Thabad (14/77) danAsy-Syaukani (4/
23.).

5t6 Sebuah bait yang dinisbatkan dalrrm, Al-Lisa" (Jp) karya Ibnu Muqbil. Juga
muncul yang tidak dengan dinisbatkan dalamAth-Thabad (14177) dzn Al Muhanar Al
Wajb(Aa2l.

5t7 Sebuah atsar dari Urnar RA yang diriwayatkan olehAth-Thaban (14/77) dengan
diringkas.

't at

Tafsir A[ Qurthubi @,



SedanglcnAl-Laits bin Sa' ad berkata * 
*# ilt G "** berangnr-

angsur) artinya dengan sege,ra'58t

Ada pulayang berpendry4'De,ngan mengetuk dosa{osa mereka'6s

Ini diriwayatkan dari IbnuAbbas pulq bahwa Qatadatr bokata, " *# ,*
(secara berangsur-angsur) adalah dihulun atau diampuni.'teo

,*:3t j '& 'rF uMaka sesungguhnya Tuhanmu adalah

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Maksudnya, tidak disegerakan

akan tetapi diperlanrbat.

FimanAllah:

o*5,.b ,i,1b1'#;;'* *frfr'd,, t; UWrlY-.- Y - . J- --rV |u'

@ ctohs i3 ii t1ti,7 ;l;t?,
"Dan apakah mereka tidak *"^Onr**on segal.a sesuata yang

telah diciptakan,4llah yang bayangannya berbolak-balik ke kanan

dan ke kiri dalam keadaan sujad kepadaAllah. Sedang mereka

berendah diri?." (Qs.An-Nahl [16]: 48)

Hamzah, Al Kisa'i, Ktrala{ Yatrya danAl A masy membac arrya t 
1 
j

dengm hunrfra ser, bahwa pernbicraan di dalan ayat ini untuk semua manusia.

Sedangkan ulama yang lain membacanya dengan hurufya ' (li) sebagai

l*rabar dari yq i;;: A)fr 
*A"ng-orang yang membuat malar yang

j ahat ;' (Qs. An-Nahl [ 1 6] : a5).

sDikisahlrandariAl-Iaitsolehfiplrfufi6sdalam Ma'aniAlQur'an(4170),l+bllHay5ran
dalen Al Bahr (5/a9fl danAl Mawardi dalamAt-Tafsir (2393).

5s Dua buah atsar yang disebutkan olehAbu Hayran dalam referensi di atas.
5e0 Dua buah atsar yang disebutkan olehAbu Hay5ran dalam referensi di atas.
srt qira'ah ini disebutlcan oleh lbnu Athifh dalam tafsimya (8/t29\, Abu Hay5ran

dala^ Al Bahr $la9Q dznAth-Thabari rnenguatkan qira'ah tJi I tl dengan hunrfyc '.

t-,rD



)ii u (segala sesuatu),maksudnya dari sesuatu yang berdiri dan

memiliki bayangaq seperti pohon atau gunung. Dikatakan oleh IbnuAbbas,

'Tika segala sesuatu itu mendengar dan taat kepada Allah SWT maka

,'^t+ t ifr ' b ay a n g a nny a b er b o I ak-b alik' ."

AbuAmru, Ya'qub dan lain-lainrya mernbacanya dengan hunrfra "e2

Ciilb fuf ; untnt menj adikan z u' annats kata zhital (b ayan gan).

Sedangkan ulama yang lainJain membacanya dengan hurufya','

,:il+ I Wr.Sedangt<anAbu IJbaid merrilih,'Maksudnyq condong dari satu

sisi ke sisi yang lain. Di awal siang dengan berkurangnya bayangan yang

kemudian ke,nrbali demikian l4gi di aktrir siang dengan keadam png bertoda

Maka perputarannya dan kecondongannya dari satu tempat ke te,rnpat png
lain adalah bentuk sujudqaa-

Dengpn dernikian pula bayurgan sering disebut dorryan Al'AsyA d@gn
artikerrbali,karenadiake,nrbalidaribaratketimur. Alfai'afinyakerrbalis.
Sebagaimana firmanAllah, lfr;l AY..ii i# "...ro*pai suntt lcembati

pada perintah Allah.... " (Qs. Al Hujuraat [49] : 9)

Diriwayatkan bahwa makna ungl4m ini dari Adh-Dhahhalg Qatadah

dan lain-lainnya Mal<rn ini telah berlalu penjelasannya di dalam suratrAr-

Ra'd.se{

Sedangkan Az-Zajjaj berkata,'Maksudny4 sujudnfra fi sib dalart

ketundukanrryra dan apa-apa yang terthat padaqra dari penganrh peftuataD-

Ini berlahr umum pada setiap bendaymgberfisik"

Makna tr'j7tS'nL'5 "Sedang mereka bercndah diri," maksudnya,

mereka itu tunduk dan merasa sangat kecil. Ad-Dukhuur ar{nry4kecil dan

hina. Dikatakan, ',y:jr.rii (seseorang merasa hina) dan rtr eTil gu
dihinakan oleh Allah).ses

5e2 Lih" Qira'ahmenunrt IbnuAthiyah (A429) d^tAl Bahr (51496).
5e Lih. Ash-Shihhah daa Al-Lisan (s).
5el Lih. Tafsirayat 15 surahAr-Ra'd.
5% Lrh. As h-Shihhah ( f t) 2 I 65 5.



DzuAr-Rummahbed@t4

c , . t.r - o( ,t . rr z olt )t t

-,* dg*)t -* G -PS d4r4

Tiada yang tinggal selain orang rendah diri dalam tahanan

Dan biawakse6 bukan pada tanahmu di dalam lubangnya

Demikianlalt Al Mawardi menisbatkanrryra kepada DzuAr-Rummah.

Sedangkan Al Jauhari se7 menisbatkannya kepada Al Farazdaq, ia

berkat4 " Al Muklnyyas adalatr nama peqi ara yang ada di hak. Maksuduya,

tempat untuk meng[rinakan orang."

Dan iaberkata:se8

-a te t -...a. t a.2I--.*, riU .ts ,:;r
-1, ,

*)*;r;cf
Apakah englmu tidak melihatht yang bijak dan cerdas

Alat bangun penjara setelah Nofi'

Menjadikan bentuk tunggal di dalam ungkap q #, ;12 Qre kanan)

dan bentuk j arnak'kiri' . IN.dalarra Al Yamin sekalipun melnrnjuliftan satu tapi

itub€nhftjamak.5e

Jikadikatakan: S.At ,fi )t,Ji\i * (t*kanan [bentukiamakJ
dan lrc kiri [bentuk iamakl), 'Str;Ut5 ',;;ri (ke kanan dan ke kiri

o Riwa),at diwan disebutkan, -ii ti'*')t .? d "r;"A:t dengan mendahulukan
hurufhaa' sebelum hurufjiim ddlarn dua kata. SedanS.lan riwayat yang dikokohkan
adalah yang ada dalam kitab-kitab bahasa.
s' Lfr. Ash-Shihhah (3/926) d"n Al-Lban (.r..r).
5e8 Dia adalah Ali RA dan Nafi'. Yaitu penjara yang ada di Kufah yang tidak luat

bangrmannya dan terbuat dari bambu. Orang-orang yang dipenjara di sana banyak
png melarikan diri. Dikatakan pula, "Itu adalah sebuah lubang )iang para tahanan

keluardariqrasehingga dihancurlcanAli RAdanm€mbangunpenjarauntukmereka dari

tanah." Lib- Kamrrs dan Al-Lisan (,rlr ).
5s Demikian dikatakan olehAz-Zaoatfisyari dalamAl Kasysyaf (2/330) dan dinukil

darinyaolehAbuHay5randalam AlBahr(51499).danLh.AlMuhanarAlWaiiz(81432).

G.'-*t; ]J|,d'{
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[b entuk j amak] ),'JtJJ)r:r',#i (tre lanan dan lce kiri) atau i rltl ri ir--li
(lrc lranan [bentukjamakJ dan ke kbi) tentu boleh saja karena maknanya

menunjukkan berbilang. Selain itu sikap orangArab jika menemukan dua

tanda yang berdekatan pada satu benda maka mereka me,lrj amakkan salah

satunya dan mer! adikan mufrad ynglain. Sebagaimana firman Allatr SWT,

W,Pt€.#*fr'€
*Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereko...."

)i,Jl-orful' 
'n e*

"Dia mengeluarlcan mereka dari' kegelapan (kekafiran) kepada

cahaya(ilnan)."

Jika dikatakan :'qr;(J,;f,sb dN ttj.\i j1.tentu boleh saj a- Boleh juga

mengernbalikan kata 'kanan' kepada 'sesuafu' sedangkan 'kiri' ke,pada

maknanya. Yang demikian ini saing terjadi dalam dialog. Seorang penyair

berkata,

\t*gf'Fn
Para pendatang dan orang hina di perkampungan saba'

Leher merela telah digigit oleh kulit kerbauffi

Dia tidak mengatakarg "I(ulit-kulit"

@ Bait ini adalah milik Jarir yang berkenaan dengan Haja'bin Laja'At-Taimi. Riwzyzt
Ad-Dawayan:

? "i e €r'ir'!:*:'t
"Seorang hamba di perlcampungan Saba' mengundangmu. "

Yang jelas, dalam.syair ini sang penyair menggunakan Qentuk tunggal dengan
mengatakan: ,ir ;4t 1!r aan tiaat mengatakan: tt ;dr 31tl . Aait ini dalil penguat
dariAth-Thatiari

? tri ,; & o\l,rrjtfiiFt



Ada yang berpendapat, "Sumpah dengan benhrk tunggal kare,najika

matahari terbit sedangkanAnda menghadap ke kiblat maka bayangan akan

mendatar dari kanan kemudian dalam kondisi condong ke aratr utara kemudian

merriliki kondisi-kondisi png lain. Sehingga disebutkan dengan W (kiri)

[dalam bentuk jamakl." ar

FirmanAllah:

{3't<irt6 f, 5,y q+g i.*e,p"r'-1,1.Ji AC lr,s- fi:
6 r t)r;t C,'cr\frj 43 ; e'(r;'v, @t)i{t-r-{

"Dan kepadaAllah sajalah bersujud segala apayang berada di
langit dan semua makhlukyang melata di bumi dan (juga) para

malaikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan dirl
Mereka takut kepada Tuhan mereha yang di atas mereka dan

melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka)."

(Qs. An-NahI [16]: 49-50)

Finnan Allatr, flS rt d-ifi i.CS,""rjJ)1 aC liS.iy "Dan

kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan

semuo maffiiluk yang melata di bumi... " Maksudnya, segala apa yang

melata di atas permtrkaan bumi.

''r<j:fV"Dan jugaparamalaikat,"maksudnp,paramalaikatyang

ada di muka bumi. Disebutkan secara khusus adalatr karena kekhususan

mereka dengan kemuliaan dan kedudukan mereka. Sehingga mereka

dibedakan dari maktrluk yang bersifat melata dalam penyebutan sekalipun

mereka termasuk ke dalamnya.6o' Ini sebagaimana firman-Nya,

@t Lido- Al Bahr Al Muhith (51497).
@ Dernikian dikatakan olehAbu Hayyan dalam Al Bahr $la9$.

I
I
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qfi.,ti:'ry3$.; W "Di dalam keduanya (ada macam-macam)

buah-buahan dan hrrma serta delima. " (Qs. Ar-rahmaan [55]: 68).

Ada pula png berpendrya!'Mereka (pra malaikat) diluar kelompok

png bersifat melata karenaAllatr me,nciptakm sejumlah say4 untuk merek4

sehingga mereka tidak masuk dalam kelompok tersebut, dengan demikian

mereka disebutkan secara khusus.'e3

Ada pula yang berpendapat, 'Yang dimaksud dengan firmanAllah,

?"rA A 
(, i:-5. iyl' Dan kepada Attah s ai alah bersuj ud s egala apa

yang berada di langit dan di bumi' adalahtermasukparamalaikat, matahari,

bulaq bintang-bintang, angin dm awan

flS u ,H\rt i)J3 "Dan semua makhluk yang melata di bumi,"

termasuk malaikat yang ada di bunri ikut bersujud.s

ll;i,S- { ii "sedang mereka (mataikat) tidak
menyombonglcan diri," untuk beribadah kepada Rabb mereka. Ini adalah

bantatran atas oftulg-oftulg Quraisyfng meodalnrakanbahwapara malaikat

adalah anak-anak perempuan Allatr.ffi

Makna 4# i f+"AitA "Mereka talail kepada Tuhan merelca

yang di atas merelu." Maksudnya, siksaandan adzab Rabb-Nya. Karena

adzab yarymerrbinasakan akan turun dari lmgrt.*

Ada pula yang berpendapat, 'Maknan)a, mereka sangat takut dari

kekuasaan Rabb mereka yang di atas ke,maryuan mereka." Dalam kalimat

di atas ada sesuatu yang dihilangkan.oT

Ada yang berpendapat, "Makra 45 n i-{ b}te 'Mereka

tahtt lrepada fiihan merekn yang di atas mereka'adalah para malaikat.

03 Dua pendapat ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam referensi yang lalu.
n Dua pendapat ini disebutkan oleh Abu Hay5ran dalam referensi yang lalu.
tr Demikian dikatakan oleh Asy-Syaukani dztall,lr Fath Al Qadir (3 123 6).
ffi Lih. Al Bahr Al Muhith 51499 dan Fath Al Qadir (31236).
s7 Pendapat ini disebutkan olehAl Mawardi dalamAt-Tafst (21394).

Tafsir Al Qurthubi t1'D



Mereka takut kepada Rabb mereka yang datang dari atas, laitu segala sesuatu

yang ada di muka bumi, berupa binatang melata sehingga merasa takut. Dan

jika mereka yang di bawahnya merasa takut tentu ini lebih utarna- Dalil yang

menguatkan pendapat ini adalah fimanAllah SWT, otl i- i t:jjij " Dan

melalrsanalran apa yang diperintahkan (kepada mereka)." Maksudnya,

paramalaikat.

FirmanA[ah:

Tsuti*t
b

. *|rrl#i* fifr tvs

@,t#iLtd#
uAllah berJirman: "Janganlah kamu menyembah dua tuhan;

Sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha Esa Maha hendaHah

kepada-Ku saja kamu takut." (Qs. An-NahI [16]: 51)

Firman All ah Ta' a I a,,iii ri,O lft3fi i'fii ltirS 
* 

A I I ah b erfirman :

'Janganlah kamu menyembah dua tuhan...'."

Ada yang berpendapat, "Maknany4 jangan me,lnbuat tuhan menjadi

dua"

Ada pula yang berpendapat, "Dimunculkan kata-kata #f *"t"t
seb4gai taulcid ffrcregasan).'ot Ketika Tuhan png haq tidak berbilang dan

batrwa semua yang berbilang adalatr bukan Tuhan, maka cukup dengan

menyebutkan'dua' karenaberhrjuan untulc meirafikan bilangan

bS'ril;q"sesungguhnya Dialah fithan yang Maha Esa)'

Maksudnya, Dzat-Nya yangMalrasuci. Telatrjelas dalil aqli dan spr'i png

6 Lrh. Al Bahr Al Muhith (5/501 ).

L

l
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me,nrmjul*an keesaan-Nya sebagaimana png telah disajikan per{elasarurya

di dalam surahAl Baqarah.@ Danjugakami telah sebutkan dalam nama-

Np yang Esa di dalam Syarh Al Asma' (Al Hwnc/, Al Hamdulillah.

g#,y AiF 
*Uato hendaklah kepada-Ku saia kamu takut)'

Maksu&rp, takutlah kalian harya kepada-Ku hi telatr dij elaskan dalam surah

AlBaqarall.t'o

tr'trmanAllah:

@6# ifr jfri\rt &At'^yt,r't$t'r ?'t5 Ac dy,

uDan kepunyaan-Nya-lah segala oOo ronf ada di langit dan di
bumi" dan untuk-Nyalah kaaatun itu selama-lamanya. Maka

mengapa kamu bertalcwa kepada selain Allah?."
(Qs.An-Nahl [16]:52)

FirmanAll ah Ta'ala,"b$ iy.rfl "4S r1i$g 9,'r':1fi i6 ,{3 "Dan
lreptnyaan-Nya-lah segala apa yang ada di langit dan di bwni, dan unnk-

Nya-lah lretaatan itu s elama-lamanya."

Ad-Diin adalah ketaatan dan keikhlasan. Sedangkan waashiban

artiqa, selama-lamanya- Demikian dikatakan olehAl Farra' png diilarti oleh

Al Jauhari."' t*'t t.a;- 3pt L-Jej artinya, selama-lamanya.

i\\ &,y!j, * :, jikapriaiturutinmelakukanunrsanitu. Maksudrya"

taat kepadaAllah adalah wajib selama-lamanya. Di antara mereka yang

me,ngatakan bahw a w aas hiban adalah daa' iman (selama-lamanya) adalah

Al Hasan, Mujahi4 Qatadah dan Adh-Dhahhak.6t2

60e Lih" Tafsir surahAl Baqarah ayat 163.
610 Lih. Tafsir surahAl Baqarah ayat 40.
6tt Lih. Ash-Shihhah (l 1233) .
612 Lih. Ath-Thabari (14l8 1) dar Ma'ani karyaAn-Nuhas (4/7 2).
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Yang demikian itu sebagaimana fimanAllah SWT, "*ti'*tl| fi :
"...dan bagi mereka siksaan yang kekaL" (Qs.Ash-Shaaffaat [37]: 9).

Maksudnya selama-lamanya.

Ad-Du'aliberkatq

br:'CLi ]itstl'rK,- 7n ;::q ,Wr 3J.,.ir A.l Y

Alat tidak butuh pujian yang hanya bertahan sebentar

Dengan darah masa menghimpun keabadian6ts

SdangkanAl Ghaznawi, Ats-Tsa'labi dan lain-lain bersyair,

bt:'iLi .):$?L c; i:J6 ,Wr ii;ir ,-S.l 5

Ahr ttdak butuh puiian yang bertahan hanya sebentar

Suatu hari dengan mencaci masa aftan menjadi dalam fteabadian

Ada pula yang berpendap at,*Al Washbu artinya adalah kelelatran."

Maksudny4 tetap wajib taat kepada Allah sekaliptur seorang hamba

mengalanri kelelahan di dalan ketaatan

IbnuAbbas bo.kil4* rrrj atirya adalatrwqii6.'rtr Sedanglran memrut

Al Farta'6r5 danAl IGlbi, makzudnya dengan ilfil as. t # $ ;ftf " Mal(a

mengapa lamu bertalcwa lcepada selain Allah?." Maksudnya, tidak layak

bagi kalian bertakrva kepada selain Allah. Kedudtrkan'j-: adalah manshub

de,ngankataVolu otfi.

613 Bait ini dijadikan dalil olehAth-Thabari (14181), IbnuAthiyah (8/4398), danAbu

Hayan (15/500) dan riwayat yang ada di tengah-tengah mereka:

V,i'&l iil, iatl- i::q,t#t'cA ;4i v
Alw tidak butuh puiian yang bertahan hanya sebentar

Suatu hari dengan mencaci masa akan menjadi dalam keabadian
6!. Scbuah atsar dari Ibnu Abbas pada Ath-Thabari (14/81) dza Ma'ani, karf An-

Nuhas(4r2).
6rt Lib. Ma'ani Al Qur'an karyanya pula (2/10a) dan tulisan tentang mgkapannya

bcrarti sclama-larnanya.

f,*l



FimmnAllah:

J g 'ctt? fYir:iis-t ti113
b

fifru#.i&cs
-ti 

t r;i<x. 6 alAl,, ,bi ry ;*e jai,-*i til
@ o t:,io 3'# i ;1Jii")4;u5 t;

"Dan apa saja nikmat yang ada pada kama, maka dariAllah-lah
(datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka

hanya kep o.da-Nya-lah kam u meminta p ertolongan. Kemudian

apabila Dia telah menghilangkan kemudharatan itu dart pada

kamu, tiba-tiba sebagian daripada kamu mempersekutukan

Tuhannya dengan (yang lain). Biarlah mereka mengingkari nikmat
yang telah Kami berikan kepada mereka" maka bersenang-

senanglah kamu. Kelak kanu akan mengetahui (akibatnya).')

(Qs. An-Nahl [16]: 53-55)

FirmanAllah Ta'ala,{l r# }-.-. n &Ci"Danapasajanilonat
yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya)." AI Farra36r6

berkata, "6 artinya adalah balasan. Sedangkan huruf Da'pada kata'$..
berkaitan dengan kata kerja yang terse,nrbunyi. Asalnya:'€", t V5 *Dai

apa saja yang ada pada kalian." 'r..-. ,V "Apa saja nikmat." Maksudny4

kesehatan tubuh, keluasan rezeki dan anak adalah datang dari Allah.

Ada yang berpendapat, "Makna fi U )..-.n &CS'Dan apa

saja nikrnat yang ada pada kamu, malca dari Allah-lah (datangnya)'

adalah y.f 'r*:,1ti1 'btta kamu ditimpa oleh kemudharatan,'
maksudny4 penyakit, bala danpaceklilq $t$ 4$'makn hanya kepada-

Nya-lah lramu meminta pertolongan', maksudnya, kalian gusar lalu
memperbanyakdoa."

516 LiL Referensi yang lalu (ibid).
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Adapngmengatakan: ()\* 'rLl rV U]r;iir samade,ngan 'rrit.
Ada yang berpendapat ,*')W 'r'jl, ;V artinyra adalah bersuara." Sebagian

mereka membaca, "tr/ d fi:i f,*: (...anak terybu yaTS bertubuh dan

tursrura).Demikian yang diilarti olehAlAkhfasy. *, Jl,y'1, ;Vartinya:
merengek de,ngan memanjatkan doa.6r7

Al.lfrya me, yebutkan ciri-ciri seekor sapi de,ngan mengatakarl

6L4'r+t}i 53rs, 'Nr f;l; vlr:*,l;vt

Malra dia berkeliling tiga lali dalam sehari semalam

Dan seperti yang inglcar ketil@ menambah dan bersuara6l6

*& ldi A:ri t:t1Ij "Kemudian apabila Dia telah

menghilanglran lremudharatan itu dari pada kamu," mak'sudny4bala dan

peqakit

tt;A 'r"* *b; t:s1"Tlba-tiba sebagian dari pada kamu

mempersehttukan fiihannya dengan (yang lain)." Maksudnya, setelah

dihilanglan bala dan setelatr mereka me,nyeru dengan doa Makna ungkapan

ini adalatr takjub dari tindakan menyekutukanAllah setelah selamat dari

kebinasaan. Malma ini diulang-ulang di dalamAl Qur'an dan telahdijelaskan

dalam suratrAlAn'aam dan surah Yunus,6re dan masih akan dibatlas dalam

surahAl Israa' dan lain-lainrya-

Sedanglon Az-Ztqlajbe*al4'Ini khusus bagi orang png kufur."

-^ 
i, *l; -lL \t;ik}, * Biarlah mercla menginglmi nilonat yang telah

Kami berilan kepada mereka." Maksudnya, biarlah mereka mengingkari

nihnatAttah ngtelatr Dia anugeratrlcan kepadamerekaberupapenghilaryan

batraya dan bala Maksudnya, mereka melalnrkan kesyirikan untuk ingkar.

6t7 Demikian dikatalcan olehAl Jauhari dalam Ash-Shihhah (21607).
6rt Bait ini dinisbatkan kepadz Al-Lisan (,-,i..a), dalamAsh-Shihhah (411392), dalarn

Kitab Sibawaih (21 n $ kpada orang cerdas Al Ja'di.
6re r ih. Tafsir surah Al An'aarn, ayat 64 dan surah Yunus , ayat 12.
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Dengan demikian maka hunrf laam adalahlaamyangberarti 'agar'. Ada
pula yang berpendapat 'Dia adalah laam yangmertxrjukkan akib at.'wo

Juga dikatak an, " j,lir$li -V"tl;;K}. (B iartah merelca mengingkari

nilonat yang telah Kami berilcan kepada mereka)", maksudny4 agar

mereka menjadikan nikmat sebagai sebab kekufuran. Semua ini adalah

perbuatan yang sangat bunrlg sebagaimana dil<atal<art

n;Jr *rx.W rdtt
"Kelatfuran itu sendiri adalah menodai Pemberi nilonat.'ry1

ir33 (maka bersenang-senanglah lamu). kri adalah perintatr yang

tratitatUa adalah ancaman. AMullatr merrbacanya: f&,f #.
'o#3'# "Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya)."

Maksudnp, akibat perkara kalian.

FlrmanAllah:

*? * W ffi" i,,oi3 L, U 6#-{ r;loi*t
6ai'ii

nDan mereka sediahan untuk berhala-berhala yang mereko tiada

mengetahui (hekuasaannyo), satu bahagian dari rez*iyang telah

Kami berikan kepada merehu DemiAllah, sesungguhnya kamu

akan ditanyai tentang apo yong telah kamu ada-adakan.D

(Qs.An-Nahl [16]:56)

@ I.Jo- Fath Al Qadir Ql?/;0).
62r Ini adhlah sebuah 'ajz dai sebuah bait dari Mu'allaqah Antarah yarrg shadnya

sebagai berikut:

#.fo?r*q
"Alat sia-sialean 'Amr yang tidak menryulatri nihnat-Ku"

Lih. Syarh Al Mu'allaqat, karya Ibnu An-Nuhas (2140).
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Firman Allah Ta'ata, ;j;ii, q *4 bfi { t;l o}:kt"Dan
merelra sedialcan untuk berhala-berhala yang mereka tiada mengetahui

(lcehtasaannya), satu bahagian dari rezH yang telah Kami berikan

lrepada merel(n."

Ayat ini menpbutkanjerds k*odohm mereka png lah Karcnamereka

menjadikan sesuatu yang tidak dik€tahui ryakatr membahalakar atau menrberi

manfaat 
-yaitu, 

patung-patung- de,ngan memperserrbahkan harta mereka

unhrk mendekafkan diri kepadanya@ Demikian dikatakan oleh Muj atrid dan

Qatadatr serta lain-lainnya

I<ata o jr$;."merel(a mengetahui" maksudnya, unfuk orang-orang

musyrik. Ada pula yang berpendapat, "ftu untuk patung-patung mereka.6ts

Kemudian dengan huru f waudan huruf zzz seakan-akan untuk makhluk

b€rakal. Maka ini adalah sanggahan atas ri (sesntu). Objek f-i;; aimrt gfaa

asalnya: Ui*ilx I ,tr g*9,1.'tikil rlf 'Wi(Merclaorang-orang

kafir itu memberikan bagian untuk patung'patung yang tidak

mengetahui apa-apa itu).Halini telah dijelaskan dalam tafsir surahAl

An'aan:.

Tafsirmaknafi rmanAllatrSWT,q|A$;tt)r*i$,t'i;ltiut
,,...lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan merekn: 'Ini untuk

Atlah dan ini untuk berhala-berhala kami' ... " (Qs.AlAn'aarn [6]: 136)

Kemudian meninggalkan bentuk tftaDar dan menggunakan benhrk

dralog (fiilittab) sehingga berflrman: w li6 * De-t Allah, s esmguhnya

lramu alan dinnyaf '. Ini adalah pertarryaan untuk menj elekkan.

n;j$rL? (i "Tentang apa yang telah karnu ada-adakan"'

Mahsudnp" katian buat-buat berupa kedustaan kepada Allah dengan

mengklaim batrwa Dia memerintatrkan kepada kalian untrrk metakukan hal

ini.

@ Sebuah atsar pada Ath-Thabad ( 14183) dzn Fath Al Qadir Q l aM\.
8 Lib. Al Bahr Al Muhith (5/503).

I surarr An-Nahl I



FirmanAllah:

I

@3#-( iS :^i,4"'";;rt fictlu:ls

" D an m ereka m enetap kan bagi Allah anak-anak peremp uan. Maha

SuciAllah. Sedang untuh mereka sendiri (mereka tetapkan) apa

yang mereka sukai (yaitu anah-onak lakiJaki)."
(Qs.An-NahI [16]:57)

FirmanAllah Ta'ala, g;{t fi'ct}:!r"Dan mereka menetapkan

bagi Allah anak-anakperempuan." Ayat ini turun berkenaan dengan suku

Khuzaah dan lftunatr. MerekamengKaim bahwaparamalaikat adalah auk-
anak perempuan Allah. Mereka mengatakan, gabungkanlatr anak-anak

per€mpuan (mataikat) dengan anak-anak perempuan."

:^14 "Maha Suci Allah." Dia menjauhkan Dzat-Nya dan

mengagungfuan-N1a dari segala tudutran batrwa Dia memiliki anak-anak.

3r# (' 
dS " Sedang untuk mereka sendiri (merelm tetapkan)

apa yang merclaszfral." Maksrdrrya, mereka menjadikan untuk diri mereka

sendiri anak-anak lelaki dan mereka urenghindari anak-anak perempuan.ea

Kedudukan 6 adalah ,narfu'karena menjadi mubtada'. Sedangkan

lchabanyaadalatr #.O* ungkapan menjadi sempuma ketika sampai

kepadakata UGiJ,.

SedangkanAl Farra'tr me, bolehkan menjadikannlaa manshublqwa
asalnya, t;ti*;. t e:+ o'*;; (Mereka meniadikan untuk merekn sendiri

apa-apa yang mercka sukar. Hal ini diingkari oleh Az-Zuli aj, dia berkata,

621 Ibmr Katsir (41496\berkaia, 'Yakni: Mereka memilih rmtuk diri mereka sendiri anak-
anak lelaki danmenghindar dari anak-anak pereirpuan yang kenudian rnereka nisbatkan
kepadaAllah. Allah Maha Tinggr dari apa-apa yang mereka katakan

68 Lih. Ma'ani Al Qur' an (2J 104).
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Orang-orangArab jugabisa menggunakan redaksi seperti (ayat), yaitu

mer{adikan unhrk diri mereka se,ndiri.'rc6

FirmanAllah:

nDan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan

(kelahiran) anak perempaan, hitamlah (merah padamlah)

mukanya" dan dia sangat marah.' (Qs. An-NahI [16]: 58)

FirmanAJlah Ta'ala,$S d;f'A. t\y *Dan apabtta seseornlg

dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan)."

Ivlalsudqa, salah seorang dai mereka diberi kabar dengan kelahiran anakqra

yang bertelamin perempuarr tU :^i;j';t * tttnntah (merah padamtah)

mukanya." Maksudnya, berubatr. Yang dimaksud bukan hitam yang

merupakan kebalikan putih. Akan tetapi hal itu adalah sindiran (kinayah)

png meircerminkan kesedihannya dengar lahimla anak perempuan.

Setiap orang Arab yang menemui sesuatu yang tidak disukai

mengucapkaq'Menghitam wajalmya karena fuka dan ne$rya" Demikian

dikatakanolehAz-Zr$1aj.a7

SedangkanAl Mawardi mengisatrkan bahwa yang dimaksud adalatr

wama hitam. Ia berkat4 "Ini adalah pendapat Jumhtr.'628
t"t

F 'f't "Dan dia sangat marah." Maksudny4 peluh dengan

kesedihan. Ibnu Abbas berkata, "Sangat sedih." Al Akhfasy berkata, "Dia
adalatr orang )angmenahm kemwkaaqrasehinggatidak menryakkannya."

a6 LiTo. I'rab Al Qur' an,kzryaAn-Nuhas (7398).
a7 Lih. Ma'ani Al Qur'an,karyaryaQ/206).
628 Lib- TafsirAl Mawardi (A395).

"${ k $'# ;Gs'JL &\ gu;f ;i. rsy

Surah An-Nahl



Ada pula png berpendapat "Dia adalatr orang yartg berduka yalg menutup

mulutnya sehingga tidak berbicara karena sangat sedih." Diambil dart Al
Kazhaamahyang artinya adalah mengikat kuat mulut kantong air. Demikian

dikatakan olehAli bin Isa. Makna ini telatr berlalu dalam suratr Yuusuf.ee

FirmanAllah:

;i;r; x; ,t*,=:-f1 +*(, i; u*ili b a3,-,4

Ar*iL c ;-L 1i'?Wi A,l-]J-
"Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan

buruknya berita yang d.isampaikan kepadanya Apakah d.ia akan

memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukuh akan

mengabur kan nya ke dalam tanah (hidup- hidup) ?. Ketahuilah,

alangkah buruknya apayang mereka tetapkan itu."
(Qs.An-NahI [16]:59)

FirmanAll ah Ta'ala, r'$i ir, .$'A "fa menyembunyikan dirinya

dari orang banyak." Maksudny4 bersenrbunyi dan mengasingkan diri.

L* rt 6 ;; o. "Disebabkan burulorya berita yang disampaikan

kepadanya." Maksudny4 karena buruknya kesedihan, aib dan rasa malu

yang ia dapatkan disebabkan anak peremp nur. ,!r*,.,,:!1 "Apalcah dia alan

memeliharanya." Me,nyebutkan sndir:lrr (kinoyah) karena dia dikembalikan

ke,pada 6.

,-ti ;1L "Dengatn menanggung kehinaan-" Maksudnya,

kenistaan. Dfirikianlah Isa Ats-Tsaqafi me,lnbacany4 gt:i, dt* . Al Hutn

62e Lih. Tafsir surahYusu{, ayat 84.
610 Ibnu Athiyalr menyebutkan qira'ah in dalam Al Muhanar Al Wajiz (814a7) dn

Abu Hayyan dalamAl Bahr (5150\.Ini adalah satu di antara qira'ah yang aneh.

@



Jalah Al Hawaan menurut bahasaArab Quraisy.63t Demikian dikatakan

olehAl Yazidi dan diikuti olehAbu Ubaid dari Al Kisa'i.62

SedangkanAl Farra'63 mengatakan, "Artinya adalah'sedikit' me,ltuntt

bahasaBaniTamim."

MenurutAl Kisa'i, "Artinya adalah bata dan kesulitan.'64

Sedangkan Al A'masy membacanya ,:t & i^'ri. Demikian

disebutkan oleh An-Nuhas.635 Ia berkata, "il Jrlrd.riy membacanya:

/it a VU 7t pltau menguburlannya ke dalam tanah).u636

Yang merupakan jawaban tata .rJlU "dengan kelahiran anak

perempuan." Makabaginya harus membac'any u, q?$i "Apakah dia

akan memeliharanya." Ada pula yang berpendapat, "Kehinaan itu
kembali kepada anak perempuan."637 Maksudnya, apakah dia akan

me,meliharanya sedangkan dia itu adalah kehinaan yang ada padanya. Juga

dikatakan, "Kembali kepada baynya yang lahir. Apakah dia akan

memeliharanya dengan kekecewaan atau menguburnya di dalam tanatr

hidup-hidup. "538 Inilah yang sering mereka lalukan, mengubtrkan anak

perempuan dalam keadaan hidup.

Qatadatr berkata, "Suku Mudhar dan Ktraza'ah me,nguburkan anak-

63r DisehilkandariAlYazidiolehAlMawardidalamAt-faftir(2395)daoAsy-Syaukani
dalan Fath Al Qadir (3 /241).

82Lih- Ma'aniAl Qur'an, karyaAn-Nuhas gnq.
ex yia lft'sni Al Qur' an,karyanya pula (A rcq.
631Dis€butlondariAlKisa'i olehAlMawardi dalamAt-Tafsir(U395)dztAsy-Syaukani

dalam Fath Al Qadir (3 l24l).
asLih-Ma'aniAl Qur'an,karyarya(4176). Qira'ahdisebutkanolehAbullapndalam

Al Bahr (51504) dan ia berkata, 'Ini menunrtku adalah tafsir dan bukan qira'a\ karena

bertentangan dengan pendapat kebanyakan yang telah disepakati."
cr6 qira'ahAl Jahdariy disebutkan olehAn-Nuhas (4176),IbnuAthiyah (8/447), Abu

Hayan (5/504) dan ini bagian dari qira'ah yang aneh.
637 Keduanya disebutkan olehAbu Hayan dilamAl Bahr (51504).
63t Keduanya disebutkan olehAbu Hayan dalanAl Bahr (51504).

Surah An-Nahl[r.,:l



anak pererrpuan hidup-hidup. Yang paling parah dalam hal ini adalah Tamim.

Mereka mengklaim bahwa mereka takut akan menj adi terj aj ah olehnya dan

takut ketamakan orang )€ng tidak setara dengan mereka

Sha'sha'atr bin Najiatr, paman Al F arazdaq, jtka dia mengetatrui hal

demikian maka dia segera memberikan seekor unta kepada ayah anak

perempuan itu, dengan harryan anakperempuan itu diberi hak hidup. Maka

dengan banggaAl Farazdaq berkat4

,f;_'{ 'ilr Vl: etJ',]lt € ul, ,);,
Pamanlaiah yang mencegah penguburan gadis-gadis hidup-hidup

Dan memberi hak hidup kepada gadis yang harus dihrbur hidup-

hidup sehingga ia melahtkan penguburan hidup-hidup 63e

Adapngberpenda *" q/,iadalahmeryerrbrnryikanrryahingga tidak

diketatrui oleh orang lain. Sebagaimana apa yang dilatbu*an ke dalan bumi

unhrk menyembunyikannya dari pandangan mata orang lain. Ini suatu

ke,rnrmgftinm-'e

Permasalahan : Telatr j elas dalam Shahih Mus lim dari Aisyah RA,

diaberkata ada seorang wanitabersama dua auk gadisryra datang kepadaku.

Lalu dia mengemis kepadaku sementara aku hanya memiliki sebutir buatr

kurma. Lalu aku berikan kurma itu kepadanya, diapun menerimanya lalu

menrbagi dua kurma itu untuk diberikan kepada kedua puteriqa, sedangfan

dirirya sendiri tidak makan sedikipun dai kuma itu Kemudiar dia dar kedua

anak pere, npuaruryapun pergi. Ke,mudian Nabi SAW datang menemuiku,

lalu aku me,nceritakan kepada beliau telrtang wanita itu. Maka Nabi SAW

bersabda,

(p d';'ri1;;;tr'u.+. p1t u
63e Lih. DiwanAl Farazdaq .t\rd^lan At-L*az (rf1) dan dalanAsh-Shihhah Qt54q.
a0 Disebutkan olehAl Mawardi dalamAt-Tafsfu 4396 danAbu Hayan dalamAl Bahr

5/50/..

,_*tu)61'u
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"Barangsiapa diuji dengan sejumlah anak perempuan lalu dia

bersikap baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi

pelindung bagi dirinya dari api neral(a."al

Hadits ini menunjukkan bahwa anak-anak perempuan adalah ujian atau

cobaan. Kemudian dikabarkan bahwa bersikap sabar dan berlaku baik

kepada anakperemprum dapat menjaga diri dari api neraka.

Dari Aisyatr RA, berkata, "Seorang wanita (ibu) miskin dengan dua

anak perempuanrgradatangkepadaku. Akuprurmernberinyatigabuah kurm4

ia lalu me,nrberikan kepadakedua anakperempuauryamasing-masing sebuatr

kurma, si ibu pun menggangkat kurma (yrang sisa satu) ke mulutnya untuk

dimakarU tiba-tiba kedua anak perempuannlxa (masih lapar) dan meminta

makan kepada ibuny4 ia pun me,nrbelah sebuah kurma yang he,lrdak ia makan

itu rmtuk kedua anak perempuarqra. Sehingga sikrynya itu membuatku takiub.

Apa yang si ibuperbuat aku sampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau lalu

bersabda,

/61'u A qr:; j( leJ Q.,

"Sungguh Allah 14zza wa Jalla telah mewajibkan baginya surga

karena perbuatannya itu, atau membebaskannya karena
perbuatannya itu dari api neraka."az

Dari Anas bin Malik ia berkata,'R asulullah SAW bersabda,

\b(?i,;:r6yq,iiiu,t e *-re JG;
"Barangsiapa menanggung hidup dua anak perempuan hingga

keduanya baligh maka aht dan dia akan datang pada hari"

kiamat. " Beliau pun me,nggabungkan jari-jari tangannya-n3 (kedua

6{t HR. Muslim pada pembahasan tentang berbuat baik dan silaturrahirq bab:
Kzutamaan Berbuat baik kepada Anak Perenpuan (412027).

6a2 HR Muslim di tenpat yang lalu.
a3 HR. Muslim dalamAl Birr waAsh-Shilah 412028.

ti)t;\f n.prV'i:tly
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hadits ini Riwapt Muslim).

Sedangkan Abu Nu'airnAl Hafiztr mentakhrijnya dari hadits Al A masy

dari Abu Wail, dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda

l74X';;t q:br q:,f 'Ft
t:.t ? )11?dUc ,* &f C Wef3

')61'u
" B ar an gs i apa m emil iki s eor ang an ak p erempu an I alu ia b erup aya

mendidilorya dengan pendidilan yang bagus dan mengajarnya

dengan pengajaran yang bagus serta menyempurnakan nilonat

lrepadanya dari berbagai nilmat Allahyang telah disempurnalcan

untulcnya, maka dia akan menjadi penutup atau penghalang

baginya dari api neralca."ila

Anak perempuanAqil bin'Ulfah yang kudisan dilamar ses@rang, ia

punberkat4

tc . tcr. ..... I ?1

-* sf S jlJ-e; JJI

durs;,..i(', t c

L(J)t g.^?

n'
{t f.o

Pt!',;..'ot:Jt
,at a,s;aL'ttJf

Sungguh jika diajukan kepadalcu mahar

seribu, dua orang budak dan sepuluh pembantu

maka besan yang paling alat cintai adalah latbur

;(.1'l "Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang

irz." Maksudnya, mereka menyandarkan anak-anak

il Hadits dengan perbedaan sedikit sekali yang diriwayatkan olehAth-Thabrani dalam
Al Kabir dan Al Kharaithi dalam Makarim Al Alfilak dari Ibnu Mas'ud. Lth. Kara Al
' Ummal (16/ 452 nomor: 4539 I ).

t#c
merelra tetapkan

@



:rerernpwmkepada Penciptamereka dan meryandarkan anak laki-laki kepada

mereka sendiri. Semisal dengan ayat ini adalah, @ 6tf {, 'fJfi'g
@ $*'tZt,Qq *Apakah (patu) untuk lumu-(anak) laki-laki dan

untuk Allah (anak) perempuan?. Yang demikian itu tentulah suatu

pembagian yang tidak adil." (Qs.An-Najm l53l:21-22). Maksudnya,

adalah curang. Hal ini akan dij elaskan nanti.

FimanAllah:

,-{,'k" $;\rt lt:Jt ftr" r:rfi iY :** t)* t I'ui|
@)s;fi

"Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat,

mempanyai sifat yang buruk; dan Allah mempanyai sifat yang

Maha Tinggi; dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana." (Qs. An-Nahl [1 6] : 60)

Firman All ah Ta'ata, 'i2T\ Ati:t { ,y{l:, 
*orong-orang yang

tidak beriman kepada kchidupan akhirat." Maksudny4 mereka yang

me,netapkan sifat bahwa Allah memiliki anak-anak perempuan . r:-Jli'.b
(mempunyai s ifut yang buntk). Maksudnp, sifat yang sangat buruk benrpa

kebodohan dan kekufuran. n5

Ada yang berpendapat, "Mereka mensifati Allah SWT bahwa Dia

memiliki isti dan anak.'6{5

Ada pula lang me,ngatakan, "Yaitu, adzab dan neraka."

s5 Dua buah pendapat yang disebutkan olehAl Mawardi dalamAt-Tafsh (21396).
ffi lbid.
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#Vi W lyl"Dan Allah mempunyai sifat yang Maha Ttnggi)'

lvlalsudrya, sifat ngMalnTnggi bareakeikhlasan dantauhid-n7 Demikian

dikatakan oleh Qatadatr.

Adapulapng 'lvlalsudrya,sifatpngMahaTinggibahwa

Dia adalah Pencipt4 Pemberi rezeki, Maha Kuasa dan Pe,lnberi balasan.'ffi

Ibnu Abbas berkata, * r'rtfi lZ adalah neraka, sedangkan

.i;!T ili:S adalatr syahadat batrwa tidak ada tuhan yang berhak untuk

disernbah selain Allall "64e

Ada png mengatakaq "Tidak ada sesuatu apapun png meryrenrpai-

Nla"
Adapula png berpendapat ,* ;y\fi';fiTt ig'dan Altah memptnyai

sifat yang Maha ilinggi' adalah sebagaimana firman-Nya ,?t:t;3l't:j '&i

lli ,F ,?3\ii 'Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi.

Pentmpamaan cahaya Allah .. . '. " (Qs. An-Nuur p\: 35)

Jika dikatakan, 'Bagaimana bisa kata'StJt di sinidisandarkan
kepada Dzat-Nya sendiri sedangkan Dia telatr berfirman: fl tj.-H ,,!
i61i 'Maka janganlah kamu mengadakan sehttu-selattu bagi Allah'.
(Qs. An-Nahl [6]: 74). Makajawabnya adalatr batrwa firman-Nya,
j6li * ti.f $i'Mot*ionganlah kamu mengadakan sehrtu-selcutu

fugi Allalr' adalah amtsaal )ang memastikan kesenryam dan dengar berbagai

kelnrangmrya- Maksuery4 jargm buat sekutu bagiAllah pqg men@abkm
sifat hrang dan kesenrpaan de,ngan mahluk.

Sedangkan U;\rt ltTt'sifot yang Maha Tinggr' adalah ciri-ciri-
N>ra yang tidak ada kesenrpaan dan kesamambagi-Np- Allah Maha Tingg

s7 Sebuah atsar &ri Qatadah yang dirivrayatkan olehAth-Thabari (14/85) dan dalam
Ma'ani,bryaAn-Nuhas (4r7),{an dalamAt-Tafsir karyaAl Mawardi (7396).

sE DisebutkanolehAl Mawardi dalamreferensi yang lalu.
ae Sebuah atsar yang disebutkan olehAn-Nuhas dalamMa'ani karyanya gnT d^n

Qatadah" Juga disebutkan oleh Abu Hayan datzm Al Bahr (51505) dari Qatadah dan
Ibnu Abbas.
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.lan Matra Luhur dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang ztralim dan

kafir."

'iE;i, if, '$t (dan Dia-tah yang Maha Perkasa tagi Maha

B ij aks ana). Telah dij elaskan matcnanp di muka-

FirmanAllah:

i';A,;ni fl 3,y Y+)L ai C )44;6 ffi +tfiiS
ssZ(. -irlz*-{}i+lt; $y"}J Flllt

@oita;s.
ulikalau Allah menghukum manusia karena kezhalimannya,

niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatapun

dari makhlukyang melata- TetapiAWah mensngguhkan mereha

sampai kepada waktu yong ditentukan. Maka apabila telah tiba

waktunya (yang ditentukan) bagi mereko" tidaklah mereka dapat

mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pu@

mendahulukannya.' (Qs. An-Nahl [1 6l : 61)

Firman Allah Ta'ala, *h*,8-l ffi'+ttiS "Jikalau Atlah
menghuhtm manusia karena kezhalimannya." Maksudnya, katena

kekufuran dan bualan-bualan mereka dan menyegerakannya. W t$C
"Niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di atasnya sesuatupun."

Maksudrrya, di atas bumi ini. Ini adalatr bentuk sindiran tentang sesuatu yang

tidak disebutkan. Akan tetapi ditunjukkan oleh firman-Nya, f)S ,y 
*Dari

malrhluk yang melata". Sesuatu yang melata tidak akan melata melainkan

dimukabumi.6o

650 Abu Hay5ran r4e4gatakannya d^lalrl. Al Bahr (51506), yang demikian ini seperti

firman-Nya" ft Xil)0 *Maka ia menerbanglan debu," maksudnya di terrpatnya,
kzrenz At 'Aadiyabt tclah dikenal bahwa tidak akan berlari melainkan di suatu tenpa!
demikian juga penerbangan dan debu.
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Sedangkan makna yang dimaksud dengan binatang melata yang

kafir55t adalah khusus. Ada yang berpe,ndapat, "Artinya adalah batrwajika
para bapak dibinasakan karena kekufuran mereka, maka para anak tidak

demikian.'62

Ada pula png b€rp€ndry{'Yang dimaksud oleh alat itu adalatr sesuatu

),ang umum. Maksudnp, jikaAllah menyiksa makhluk-Nya karena apa-apa

yang mereka perbuat, maka Dia tidak akan menyisakan di muka bumi ini
suatu bindang melatapun, seorang nabi atau lainryra-" hd adalah perdapat At
Hasan.

Sedangkan Ibnu Mas'ud berpendryat me,ngenai makna alat ini, "Jika

Allah menyilsa semua manusia karena dosadosa pelaku dosa te,ntu siksa ifu
akan menimpa semua makhluk hingga kumbang tanah6s3 yang ada di dalam

lubangqra- Tbrtu Dia akan tatlan hujar dari langit dan tumbuh-tunbutmn dari

mukahmi s*inggamatilahsernuamaktrhft melata.AkantdapiAllahmenirdak

dengan penutr ampunan dan kanuria Sebagaimana firman-N1a,' . . .dan Allah

memaaflran sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)'." (Qs. Asy-

Syuuraa[a2]:30)

*f 'E f"y *Maka apabila telah tiba waktunya (yang

ditentukan) bagi tnereka." Maksudnya, ajal kematiannya dan akhir

umurnya. o;fuyj b6 rr;ic$.\ 
*Iidaktah mereka dapat

mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula)
mendahululrnnnya." Tela&dij elaskan di muka Jika dikatakarU'tsagaimana

kebinasaan itu berlaku umurn sedangfuan di antara mereka ada orang-omng

mnknin dm bukan ormgorang zhzlirrn,? ."

65r Dua buah pendapat yang disebutkan olehAl Mawardi dalam karya Tafsinryra (2/
3e6).

6s2 Dua buahpendapat )rang disebutkan olehAl Mawardi karya Tafsimya (U396}
63 Al 'ijlan - dengan kasrah pada hunrfT'idzr - adalah bentuk jamak dariTzt Yaitq

binatang berwama hitam yang merupalon salah satu binatang dalam tanah. Lib. Lisan
Al 'Arab, entri: ufra, sedangkan atsanxya disebutkan olehAth-Thabari dalamJami'Al
Bayan (14185) dari Ibnu Mas'ud dengan diringkas.



Ada yang berp€ndapat,'Membinasakan pelaku-pelaku keztraliman itu

karena dendam dan siksa atas merek4 sedangkan untuk seorang mukmin

akan diganti rugi denganpahala di akhirat."

Di dalam Shatrih Muslim dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Aku
pemah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

,t frr;.';'* og ,y ir.rir ;Gl (t* 7',;;'ilt'rt.,l 61.

c .6

*v.
"Jika Allah hendak mengadzab suatu kaum maka adzab itu
menimpa siapa saja yang ada di tengah+engah mereka. Kemudian

merelca dibangkitkan sesuai dengan niat-niat merelca. "651

DariUmmu Salamah ngpemahditanlatentangpasukantentarayang

dibenamkan olehAllatr ke dalam bumi png mana terjadi di zaman IbnuAz-

Zrrtrlatr,maka ia berkat4 "Rasulullah SAW bersabda,

,ft\i ', i,*, firs tit; *. lt',*$ $)L >*u 't';;"

I tL)tt on 'n,'*K ,{t J'-, t ,ii!' *r'f
yr. e y.t i7'61 4i d y.JH. :itl

"Seseorang berlindung di sekitar Ka'bah sehingga dikirimkan
pasukan kepadanya. Ketika merelca berada di negeri Baida'
mereka dibenamkan ke dalam bumi. " Maka aku (Ummu Salamalt)

berkata, "Wahai Rasulullah, lantas bagaimana de,ngan orang yang

terpaksa?." Beliau menjawab, "Dia dibenamkan bersama mereka,

akan tetapi di hari kiamat dia dibangkitkan sesuai dengan

niatnya."6ss

654 IIR. Muslim pada pembahasan tentang surga, bab: Berbaik Sangka kepada Allah
Ketika Jelang Koru;tiar (a I 2206).

6$ Telah dital:hrij sebelumnya.
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Kita telah sarrpai kepada makna png dmikian ini dengan penjelasan

yang bagus di dalam btab At-Tadzkirah dan juga telatr dijelaskan dalam

surahAl Maa'idah dan di bagian akhir sur&AlAn'aam lang sudah cukup.

Ada png berpendapat, * 
);.!71'1 ;q6,{'Maka apabila telah tiba

waktunya (yang dilentukan) bagi mercka', maksudnyq jika tiba hari
kiamat." Wallahu a' lam.

FirmanAllah:

)ii i-l 4<fr tul e;; 3r;55 r i, 3j;e,
l,j"fr €,s iert C'oi i; {"5fi

gDan 
mereka menetapkan bagiAllah qpa yang mereka sendiri

membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kedustaan, yaita
bahwa sesungguhnya merekalah yang akan mendapat hebaikan

Tladalah diragukan bahwa nerakalah bogi mereka, dan

sesungguhnya mereka segera dimasukhan (ke dalamnya).n
(Qs.An-Nahl [lfl:62)

Firman Allah Ta'ala, 3_r;fiC$ 3jilr "Dan mereka
menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya."
Maksudnya, anak-anak pere,mpuan.656

a{n )i$l di. t "Dan lidah mereka mengucapkan
kedust aan." Maksudnya, lidatr mereka mengucapkan kata-kata dusta

;g tii lri "Yaitu bahwa sesunguhnya merckalah yang akan

mendapat lrebailcan." Mr$ahid berkat4 "Itu adalah ucapan merek4 batrwa

mereka memiliki anak-anak lelaki sedangkan bagi Allah anak-anak

6s Lih. Ma' ani Al Qur' an,karya An-Nuhas (4fl8).



i 
jerempnan )"u 'q(ii adalah Objek kata kerj ai.r*t . Sdangkan i,f berada

pada posis i nas hb sebagai badal dari Lj5(ii, kare,na dia adalatr penj elas

bagiqa"

Ada pngberpendAat, * 
d&iiadalahbalasmlangbaik'6s Demikian

dikatakanolehAz-Zu11aj.

Sedangkan Ibnu Abbas, Abu Al Aliya[ Mujahid dan lbnu Muhaishin

mernbaca ',-,:Jfift'dengan dhammah pada huruf lraf Mn dzal serta ba'
sebagai sifatbagi iili. Sehinggamenja.di demikian, LlfS tilt ,it{ li
|i33r'6;i( (Daiianganlah kalian ucaplan apa-apa yang diucapkan

olehlidahkalianyang&uta).'.,fSradalahb€ntuk jamakdarikataA]L{i
sebagaimana';? r ^ j xr'rqr, |li mer$ aAt k dn "rfu nenjadr fl.
i adalah sanggatran perkataan mereka dan sempurnalah kalimat itu.
Maksudnp, bukan sebagaimana yang kalian dakvvakan.

5ff1 i'oi i; "Tiadalah diragukan bahwa nerakalah bagi
mercka."lvlal<stdtya,sungguhbagime,rekalatrapineraka kritelahdijelaskar

di atas dengan cukup. t j.';n 
$t'2 "Don sesungguhnya merelca segera

dirnasuldran (ke fulamnya)." Artinya, mereka ditinggalkan dan dilalaikan di
dalamnerakaffi

Demikian dikatakan oleh IbnuAllf rabi, Abu lJbaidabAl Kisa'i dan

Al Farra'. hi juga pend4at Sa'id bin Jabir dan Mujahid.

67 Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (14186),Ibnu Katsir dalam
tafsimya (4/498),IbnuAthiyah dalatmAl Muhanar Al Wajiz $la5\ danAbu Hayyan
datemAl Bahr(51506).
ffi LJn. Ma' ani Al Qur' an,karyaAn-Nuhas (4, 8), Al Muhanar Al Waj iz (81 451), Taftir

Ibnu Katsir (4 / 498) dan Al B ahr Al Muhith (5/506).
csr qira'ah ini disebutkanoleh IbauAthiyah dalanAl MuharrarAl Wajiz (81451),1+bl

Hagran dalamAl Bahr Al Muhith (5/506) danAsy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (31

2A3).
@SebuahatsardisebutkanolehAlFarra'dalamMa'aniAlQur'an(2/107),An-Nubas

dalzmMa'aniAl Qur'an (4r9),Ath-ThabaridalrnJami'Al Bryan(14/87),IbnuAthiyah
dalamAl Muhanar Al Wajiz(81452),IbnuKatsir dalamtafsirnya (4/498) danAbuHay5ran
dilamAl BahrAl Muhith (5/506).
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Sedangkan Ibnu Abbas dan sa'id bin Jabir mengatakan"'Mereka
dijauhkan."rot

Sedangftan Qatadah danAl Hasan berkata, 'Disegerakan dimasultan
ke dalam neraka" @.

Sedangkan Al Faarith adalah orang png menuju ke aratr air." yang

demikian ini sebagaimana sabda Nabi SArilf,

,i-r4l
"Aht adalah pendahulu kalian menuju telaga.'63 Maksudnya,

pe,rdahulukaliar

Sedangkan Al Qaththami berkat4

,gr:L$'FK qtt:p'u tl<:€k-v
Lantas mereka dari para sahabat lcami membuat kami tergesa-gesa

Sebagaimana para pendahulu mendahului para pendatang

kcmudian6u

Al Farraath adalatr para pendatrulu dalam hal mencari air. sedangkan
Al Warrad adalah orang-orang png belakangan.

Nafi ' dalam riwayat Warasy membacanya tt*, a^g^kasafr pada

hunrf ra' dengan tanpa tasydid- kri adalatr q ira' ah Afudlahbin Mas'ud dan
IbnuAbbas. Artiryra: mereka berlebih-lebihan dalam hat dosa dan maksiat.
Dengan kata lairU mereka melampaui batas dalam hal itu.

Ada yang berpendap at, "tlb.rif r31 gJ,l r)l'$rL,j( (Fulan

6r Disebutkan olehAth-Thabari dalan Jami' At Bayan (t4/87).
62DisehrtlanolehAth-ThabaridzlamJami'AtBayot(14/87),An-Nuhas dalartMa'ani

Al Qur'an ( /79) dan Ibnu kaeir dalarn tafsimp (a/ 9S).
63 Sebuah hadits Telah ditakbrij sebelunnrya.
66' Lih. Diwan Al Qaththami, h. 90 dan sebuah bait fiang dijadikan dasar olehAth-

Thabari(14187),An-Nuhas dalamMa'anrhya(4/80),IbnuAthirh(r4l87),Abullayran
(5/a52) danAsy-Syaukani dal an Fath Al Qadir Q/243).

e'€*jtr
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berlaku berlebih-lebihan kepada Fulan jika dia melakukan riba
terhadapnya dan berkata sangat buntk kepadanya)."

SedangkanAbu Ja'farAl Qari'memb acdnya ttyiP a^g kasrall

pada hunrf ra' dengattasydid, artinya: melalaikan perintatr Allah, yang

demikian ini termasuk merernehkan perkara-perkara wajib.

FirmanAllah:

15)$*l ii"Jri A g;W,;;l Aftt;ii rn {u
qit+t'b'l't?'tXt'4J

3'DemiAllah, sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami
kepada amat-umat sebelum kamu, tetapi syetan menjadikan umat-
umat ilu memandang baik perbuatan mereka (yang buruh). Mako

syetan menjadipemimpin mereka di hari itu dan bagi mereka azab

yang sangat pedih." (Qs. An-Nahl [16]: 63)

FirmanAu^h,flGi iri"*i'4 #q,;;llla;l Jfi Yti
"Derni Allah, sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami
kepada umat-umat sebelurn kamu, tetapi syetan menjadilcan umat-umat

itu memandang baikperbuatan mereka (yang buntk)."

Maksudny4 amal perbuatan mereka yang buruk. Hal ini untuk
menghibur Nabi SAW bahwa para nabi terdahulu juga telah diingkari oleh

kaumnya. ?'Al {* 'rii *l,talra syetan meniadi pemimpin mereka di hari

ccsqira'ahinidisebutkanolehAlFarra'dalamMa'aniAlQur'an(2/108),Ath-Thabad

dalzmJami'AlBayan(l4l8A,An-Nuhas dalamMa'aniAlQur'an(4/8G81),IbnuAthiyah
dalan Al Muhanar Al Yajiz (81452), Abu Hagran dalam Al Bahr (51506) dan Asy-
Syaukanidalam FathAlQadir(31243).hgadiriwayatkandariAbuJa'far Oirt{dengan
fathah pada huruf ra' dan dengan tasydid.



afir." I\daksudnla, panolong mereka ketika di &mia meirunt anggryan mereka-

?';Jl 
*Oi tan r'r2." Maksudnya, di hari kiamat. Disebut de,ngan ?';J 

*Oi

hari itu," l<arwsangat terke,lral.

Ada png beryendryat,'Dikatakan kepada merekapada hari kiamat,

'Inilah penolong kalian maka mintalah pertolongan kepadanya agar

merryalamatkan kalian dari adzab' dalam rangfu me,lrcela mereka

FirmanAllah:

,s:J,.-, Hl ;rtil,s fur'u.;$. *14$t Jib uslity-,

3*t1$'-'*ss
uDan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Qur'an) ini,
melainhan agar hama dapat menjelaskan kcpado mereka apayang
mereka perselisihhan itu dan menjadi petuniak dan rahmat bagl

kaum yang bertman.D (Qs. An-Nahl [16] : 6,a)

Firrran Allah Ta'ala,r#$7 &Ujyt17.5 "Dan Kami tidak
menurunkan kepadamu Al Kitab ini." Maksudnya, Al Qur'an.
9;l riti}it 6,fr i'*. S t 

* Me I ainkan agar kamu dap at menj elas kan
kqada mercka apa y(mg merclw perc elisihkan itu." Berlryta perkara agma
dan hukun-hukum sehingga nyatalah hujjatr di badapan mereka dengan
penj elasanmu. Lalu dr-athaf-?,an'Ais Uaii " Dan m enj adi p etunj uk dan

rahmaf' padafirman-Nya, 'ffi,"Ago, kamu dapat menjelaskaz" katrena

posisirya adal ah nas hb.ffi

Sedmgkan ungkean dalarn b€ntuk sirdiria (majaz) berarti: Dan I(mi
tidak menurunkan kepadamuAl Qur'an melainkan rmfirk menjelaskan bagi

6 Li&.. Imla' Ma Manna Bihi Ar-Rahman (2183).
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manusia dan sebagai petur{uk Itdaksudnya jalan lurus danrahmatbagi kaum

muhrin

FirmanAllah:

a);s AL)W fr.;ri<ft *VL{ti it:-{t AJtiKg

"Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu
dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan)

bagi orang-orung yang mendengarkan (p elaj aran)."
(Qs.An-Nahl [16]:65)

Firman Allah Ta'ala, ;Ufi bJjlfritS "Dan Allah menurunlcan

dari langil." Maksudnya, dari "**. W;U;.rfi\rt , Vl6 {t7 *Arr

(hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya."

Perrbatrasan ke,mbali kepada sejumlah nilqnat dan penjelasan kesempwnzun

kelarasaan.

'<$ Al,'S 4b! " Sesunggvhnya pada yang demikian itu benar-b enar

terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan)." Maksudnya, hi adalatt sesuatu

yang menunjuirkankepada kebangkitan dan kepadakeesaan-N1a, Mengingat

mereka me,ngetahui batrwa sesembahan mereka tidak bisa melakukan apa-

apa. Maka hal ini ditujukan 6;,3- 1'fi. "BaSi orang-orang yang

mendengarlan (pelajaran)" , daxi Allah SWT dengan hati dan pende,ngaran

mereka

pi.ti g,lt+frt ,*,#s'*.:{ ;11{ (r, "Karena
sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati

yang di dalam dada;'(Qs. Al Hajj 124: a6)

Surah An-NahlFrO



FirmanAllah:

{t Yi,i;. iv'ei)'i AU 3i U *
@*P.6::w.vq

fiat'oY

uDan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat

pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apayang

berada dalam peratnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan

darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya."
(Qs.An-Nahl [16]:6O

Dalam alat ini dibahas sepuluh masalah:

Pertama: Firman Allah Ta'ala, {p;<n Afllsy "Doo
Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran

bagi kamu." Telah berlalu pembahasan tentang binatang ternak. Binatang

temak di sini ada empat macam: urt4 sryi, kanrbing dan domba ti;,j "b*or-
benar terdapat pelajaran " Maksudnla, sesuatu yang menunjrilrkan kepada

kelarasaan, keesaan dan keagunganAllah. Asalnya ibrah adalahpenyerupaan

sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui hakikatrya dengan jalan

menganalisa zhahirnya. Sebagaimana ungkap ^"rj*6 
uMaka ambitlah

(kejadian itu) untuk menjadi pelajaran."667

Abu BakarAl Waraq berkata, 'Mengambil pelajaran dari binatang

temak adalah ditundukannyabinatang itu untuk kepentinganpemiliknla."

Kedua:FirmanAll ah Ta'olo, jr.zi"Kami membeimu minum."

Qira'ah ulama Madinah, IbnuAmir danAshim dalam riwayatAbu Bakar

adalatr dengan fathatr pada htraf nun Ql}Ul dari asat kata : F- ,b*'.
@AlHasyr:2.
6 

Qira'ah ini disebutkan olehAth-Thabari dalamJami'Al Bayan (14188), An-Nuhas
dalaml'rabAl Qur'an(2140t),IbnuAthiyah dalanAl MuhanarAl Wajiz(8/455),Abtt
Hayyan dalamAl Bahr Al Muhith (5/508) danAsy-Syaukani dalanFath Al Qadir (31

246).
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Sedangkan )ang lain dan Hafsh dari Ashim dengan dhammah pada

huruf nun tS.eildari asal kata: ;ii.j .;:f . Yang demikian ini menjadi
qira' ah ulama Ktrfatr dan ulama Makkatr

Dikatakan,6e "Keduanya adalah kata yang beda maknanya."
S edangkan labid berkata:

)i'n 'YSnttt#
Kaumht memberi minum Bani Majid dan ahr memberi minum

Numair dan sejumlah kabilah dari Hilal670

Ada pula yang berpendapat, 'Dikatakan bagr apa-apa )ang datang

dari tanganAnda ke dalarn mulutrla, maka artiryraAnda telah memberiryra

minum JikaAnda menjadikanrrya merriliki minrmm atatr englau mudahkan

dia untuk minum dengan mulutrya makaAnda telah merrberin5a minum."
Demikian dikatakan oleh IbnuAziz dan telah dijelaskan di muka

Sekelompok ulama merrbacanya'J;-J dengan meirggunakan huruf
ta',o I nmttfrL qira' ah im vng;atlematr. Yang dimalsud adalah binatmg t€mak

@ Penutmya adalah Abu lJbaidah sebagairnana dalora I'rab Al Qur'an karla An-
Nuhas(2401).

670Lih. DiwanLabid danAl-Lisan sertaAt-Tarilfi(.P).JugaTafsirAth-Thabari(l4t
89),TaftirIbnuAthifh(8/455),FathAlQadir(31246)daaMajazAl Qur'an(1R50').

cr qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dal",n Al Muharrar Al Wajiz (81456), dzn
dia berkata bahwa ini sangat lemab- Juga disebutkan olchAbu Hayran dalamAl Bahr
(5/508). Dia mengikuti Ibnu Athiyah berkenaan dengan huhrm bacaan itu yaitu
rnelemahkamya dan ia berkat4 "Dilemahkan olehnya." Wgllahu a'lam - dari sisi
anggapan bahwa itg adalah mu'annats (female) dalam kata }<#,J . Disebutkan dalam
perkaaanrya - 9t4 s, \- (dari pafu apa yang berada ilalam perutnya) dan tidak
ada kelemahan ddlam 'rngkapan ini ditinjau dari aspek ini, karena pe-n uannats-at den
p-mudzakar-an dengan dasar dua aspck" Dia rncngembalikan dhamir (kata ganti)
kepdanudzal*ardcnganmcupertatihnj€niskarcoajikabenaradaq'abcntrktunggal
yang menunjukkan kepada jenis sebagai ganti bentuk jamaknya, maka boleh
4eggembalikannya kcpadanya (mudzak*ar) sebagaimana ucapan mereka:

.lt t$Jl',#l i (Dia adalah sebaik-baikdan sanulia-mulia di antara para
panuda).Ikrctta b€nar Sahwa dia adalah scbaik-baik pcmrda sckalipun yang demikian
iaili&!!bsdiantlogikanrcnunrtpandanganSibauraih, 'k ntctapicukup scbagaimana
yang ditutrkan orang-orang Arab.

-, f. .. . . .i '-.
6Yt) )* d Gt LP
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Juga dibaca dengan hurufya n"'nl4LJ.,yang dimaksud adalah /.Jllah' Azza

wa Jalla. Para qari' yang mengikuti dua macam qira'ah di atas, dengan

fathah pada zzz sesuai dengan batrasa kaum Qraisy dan dengan dhammah

padanya sebagai bahasa Himyar.

Kaiga: Firman Allah Ta'ala, +fr 4 (i "Dart pada apa yang

bqada dalam poutnya." IJ/iama berbeda pandangan berkenaan dengan kata

g;ann ha' (dtwmrr) di dalarn firman-Np" 4"fr q # ke manakenrbalinp-

Ada png mengatakan,'I(errbali kepada apa png ada sebelumnya,

yaitu: bentuk j amak muannats ."

Sibawaih mengatakao, "Orang-orang mengabarkan tentang binatang

temak (i6r() dengan bentuk t*rabar tunggal.'{R

Dikatakan oleh IbnuAl Arabi,67a "Apa yang menurut pendapat saya

bisa diubatr tiada lain haryra dai apt ini." Ini tidak menlcnryai kedudukanrryra

dan tidak cocok dengan pengertiannya.

Ada pula png berpendapat, "Ketika lafazh dalam bentuk jamak dan

dia adalatr nanrajenis png bol eh mudzaldrar dm mua nnats,maka dikatakan:

ir;li ;i iCIli it 'Dia adalah binatang-binatang ternall'maka
dhamimyaboleh mudzakkar.' Demikian dikatakan oleh Az-Ztq1aj.

SedangkanAl Kisa'i berkata, "Artinya: apa-apa )rang ada di dalam

perut-perut yang telah kita sebutkan.6Tt Dia kembali kepada sesuatu yang

telah disebutkan. Dan Allah SWT juga telah berfirman:
ifi ,a W i;.;s #t, 's"t*tt-t*li jangan (demikian)! Sesungguhnya

ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barangsiapa
yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya'."676

6u 
Qira'ah ini disebutkan oleh IbnuAthiyah dalamAl Muharrar Al Wajiz (81456) dzn

dia nisbatkan kepada Ibnu Razak. Juga olehAbu Hay5ran dalam Al Bahr (51508).
o' Litro,. I'rab Al Qur'an,karyaAn-Nuhas (2/401).
674 Lih. Ahlcam Al Qur'an,tzryaayapula (3/1 151).
n5 DisebutkanolehlbnuAlArabidalamAhlunAl fur'an(3/1151) daniaberkat4 "Ini

adalah bentuk yang sudahjauh yang tidak dibuhrhkan lagi."
n6 Surah Abas a ayat ll -12.
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Seorang peryrair bertutur:

+t;41Ath. J . 
,,

Seperti anak-anak unggcts yang lepas tembolobtya 6?7

Yang demikian itu banyak sekali. Sedangkan Al Kisa'i berkata,
* +"Li 4 (i 'aari pada apa yang berada dalam penttnya' malcsudnya:

dari pada apa yang ada di dalam perut sebagiornya."6?r Karena yang

disebutkan adalah binatang png tidak memiliki susu. krilatr yang dilalokan
perubahan padaryra oleh Abu Ubaidatr.

Sdarykm Al Farra'6D berkat4 " Al An' aam dengn An Na' am adalah

sirma. An-Na'am di-mudzalar-kan. Oleh sebab itu orang-orang Arab
berkat4 "3 )r:"f 6a ltni adalah ternak yang pertama minum).,, Dhamir
kembalikepadalafazhna'amyangarfnyaadalahan'aam.

Ibnu Al Arabi680 berkata, "Kembalinya pe-mudzakar-an itu kepada
malcna bentukjamak, sedangkan p e-muannats-an kepada makrajama'ah."
Jadi di sini dia meny#utkarrya dengan mernpertratikm lafrztrjammk, dar dia
muannats -t'at dalam surah Al Mulcnrinuun de,ngan memperhatikan latazh
jana'ah-

Sehingga iaberkata * +#. i*. flJt'Kami membqimu minwn
dari pada apa yang berada dalam perutnya,' maka dengan takwil
sedemikianini artiqaamenjadi teratur sangatbagrc. Sedangfarpaz uanrats-

an adalah de,ngan mempeftatikan lafazh Jamaah' sedangkan p e-mudzakar-

m Derrikianmmcul sebuah datil penguat dalamAl-Lisan(e) dantafsirAth-Thabari
(14189),AlBalrrAlMuhith(51508), TirfsirlbnuAthifh(8/456). Sedengkan dalamMa'ani
karya Al Fara' Ql fi9); gig dengan huruf q af, yang arlimyanrrrjadi ge, rlq dan nnmcul.
Sedangkan mrhaqiqAl-Lban rnengatakar, "Yang benar adalah (i3,iir...) dengan hunrf
qaf dN dengan bentuk sebagai pelaku sebagairnana dallmAt-Tahdzib.',

6il Disebutkan oleh IbnuAl Arabi dalam Ahlcam Al Qur'an(3/1 lS l).
5D Lth. Ma' ani Al Qur' an karyanya pul a (2/ 108).
& Lrh. Ahltam Al Quf an,karyanya pula (3/1 I 5 I ).
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an de,ngan memperhatikan lafazh jamak lebih banyak daripada pasir yang

tidak diketatui bagian tepiryra$t dan Taiha Palestina"

Keempat: Sebagian ulamabesar, )Naltu: Al Qadtti Isma'il menarik

kesimpulan berkenaan dengan kembalinya dhCInir bahwa susu unta j antan

mernb€rikm pengertian pengtrearrar Ia berkat4'Disebutkan dengan benttil<

mudzalrJrarkarena ke,nrbali kepada pe,npbutanl n-na' am, karena susu bagi

j antan adalah lanrbung. Oleh sebab itu Nabi SAW me,mutuskan bahwa susu

bagi pejantm dihaankm ketiloAisfh mengi4gf,ariryra di dalan hadibAAah

saudara lelakiAbuAl Quaig'tsagi wanitapemberian air sdanglonba,g pria

perrbuahan." De,ngan de,nrikian terjadi kesamaan makna antara keduanya

dalam hal ini. Pernbahasaruryratelahberlalu dalampengfuaaman susupejmtm

bagi para wanita Al Hamdulillah"

KelimazFinnan Allah Ta'ala, tA).6. 4 ft yy,i;. iy "Bentpa

stzlrr yang bersih antara tahi dan darah." AJlah SWT mengingatkan bAapa

agung kekuasaan-Nya de,ngan keluarnya susu yang bersih dari antara tatri

dan darah. I I Farts adalah kotoran yang tunrn ke lambung. Jika dia keluar

maka tidak dinamat<aorfaras.

Ada yang mengatakan : ,i'.iA ajj( ;iU atu mengeluarkan apa-apa

yary ada di dalarmlaa- Artirya lv{akanm ada di mtraya 1mg meqiadi sesuatrr

di dalam laurbung dan di antaranya ada yang menjadi darah. Ke,mudian

keluarlah susu dni darah" MakaAllah SWT memb€ritahukan batrwa susu ini
keluar dari antara itu dan darah di dalam urat.

Ibnu Abbas berkat4 "Sunggulq binatang melata me,rnakan pakanrya

lalu pakan itu tinggal di dalam lanbung maka dia akm menrnfrosesnla seingga

crArtinya: Pasir yang tidak diketahui ujung-ujugnya dari sebelah kanan teryat di
rnana matahari terbit dari lubang Yamarnah. $gdangk n As-Sukkari berkata, 'Yabrin
adalah negeri Bani Sa'ad yang tinggl." Sedongka" dalam kitab Nashr bin Yabrin: Dari
pinggiran negeri Babrain dan disrna terdapat dua btmh mimbar dan di sana juga ada
pasir yang disebutkan cirinya bahwa dia sangat banyak sekali. Lih. Mu'jam Al Buldan
(5t4eo).
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,agian bawahnya kotoraq bagian tengahnya susu dan bagian atasryra darah.

Hati ditugasi rmtuk menguasai sennrajenis ini sehingga dia memisahkan darah

dan mernbedakanrqra lalu mengalirkanrrya ke dalam urat-urat Sedang[<an stsu
mengalir ke dalam kantong susu, sedangkan tahi tetap sebagaimana biasa
berada di dalam larnbung. "

@j:fri# Uiarr,j,.XQ *Itulah suatu hitonahyang sempurna
malra peringatin-peringatan itu tiada berguna (bagi mereka)." (Qs.Al
Qanar[5a]:5)

rA)e "Yang bersih." Yang dimaksud adalah dari merah darah dan
kotoran png keduanya telah dihimpun di dalam satu wadah.82

Sdangkan Ibnu Batr berkata:

t'at;* pttr\i-gp.
Dengan lengan baju yang tetap bersih asnamun dengan pundak-

pundak yang menghijau 6a

Dengar kata lain putih lengan baju kri adalatr kotoran prg tidak terjadi
melainkan bagi orang yang melakukan segala sesuatu dengm kemaslahatan.

Keanon: At-NaqqasyM(at4'Dalam ayat ini menryakan dalil batrwa

mani tidak najis." kri juga dikatakan oleh lairurya. Dia beralasan de,ngan

me,ngatakan, "Sebagaimana keluarnya susu dari antara kotoran dan daratr

png mudah ditelar dan tetap bersifu dernikianj'rga mani keluar dari tempat
keluamya air seni yang tetap suci."

IbnuAlArabi6ss berkat4 "Swrggulr, ini adalah kebodohan png sangat

parah dan buruk. Telah datang berita tentang susu bahwa dia adalah sama

@ Lih. Fath Al Qadir Ql2a7).
6t3 Lib" ThfsirAl Mawardi (7397).
s Al Ardaan adalah bentuk jamak dari Ar-Rudnz dengan dharrmah pada hunrf ra '

dan.sukun pada hyruf dal. ladi Ar-Rudnu adalah pangkal lengan baju. Dikatakan"*|i:jt A\ 'uc$l (Baiuyang luas panglul lengannya)." Dikatakan juga bahwa dia
adalah seluruh bagian lengan Dikatakan juga bahwa dia adalah bagian bawahnya. Lih.
Lisan Al' Arab, ertti: tss s.6 Lih. Ahlcam Al Qur' an, tarryalrya (3 I I I 52).
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dengan nikmat dan karunia yang keluar dari suatu kekuasaan agar menjadi

pelajaran. Oleh kare,nanya se,rlra itu tentu mernbutulrkan ciri kemurnian dan

kelezatan Sdangkan mani bukan seperti ini kondisinya sehingga disejaj arkan

atau dikiaskan kepadanya. "

Menurut saya (AI Qurthubi) : Bisa berte,ntangan dengan hal ini jika

dikatakan,' Anugerah ryakah yang lebih agung dan lebih luhur dari keluamya

mani yang aktriqa me,njadi sesosok manusia yang sangat mulia Sedangkan

Allah swT berfirman, AwjAiSlLf 4;. i, iF "rorg trctuar dari
antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan." (Qs. Ath-
Thaariq [86]: 7)

_ Auah swrjugaberfirman, € pi +ii i;aLi il € & liti
i'iLS'6. Aitl ; *mon menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis

lumu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri lcamu itu, anak-

anak dan cucu-cucu... ." (Qs. An-Nahl ll 6l: 7 2).

Semua ini adalatr anugeratr paling tinggi. Jika dikatakarL'Mani najis

karena telah keluar melalui saluran air seni", maka kard katakaq 'Itulah png
kita kehendalci, najis adalatr sesuatu 1ang terjadi sedangkan asalnya adalatr

suci."

Juga telah dikatalcal'Salurur kehumya (mani) bukm saluran keluanl,a

air seni, lfiususSra pada warita- Sesungguhnlaj alal masuk penis dan sahrar

keluanryra anakbukan saluran air seni sebagaimanadikatakanoletr parapakar.

Hal ini telah dij elaskan dalam ta8ir surah Al Baqarah."

Jika dikatakaq "Asalnya mani adalah daralr, dan itu hukumrya najis."

Jawabrrya,'Duah dihilangfuanbaunya denganmiryakwangi, asal dratl
itu suci." D antara ularna yang mengatakan bahwa darah ifu suci adalahAsy-

Syaf i, Atrmad Ishd Abu Tsaur dan lain-lainnya- Hal itu berrdasarkar hadits

Aiqrdtr R t ia berkat4 "Aku mengeriknya dari pakaian Rasulull& SAW dalam

keadaan kering dengan menggunakan kukul$.'ffi6

6E6 HR. Muslim pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Hukum Mani (1/238).
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Asy-Syaf i berkata "Jika tidak dikerik maka tidak mengapq kare,na

Sa'ad binAbi Waqqash mengerik mani dari pakaiaffqra."

Sedangkan IbnuAbbas berkata, 'Dia itu sebagaimana ingus, maka

buanglatr58T dengan menggunakan rumput idzkhifEt dan usap dengan

sepotongkain."

Jika dikatakaru'"Telatrjelas dari Aisyah Rd ba?rwa dia berkata,'Suatu
ketika aktr mencuci mani dari pakaian Rasulullatr SAW kemudian beliau
berangkat menunaikan shalat dengan mengenakan pakaian itu sedangkan aku

masih sempat melihat bekasnya pada pakoian'."68c

Maka kami jawab, "Bisa saja pencuciannya itu karena dirasa
menjijikkan sebagaimana sesuatu png biasa dilrilangkan dari pakaiaa seperti:

ingus. Dan ini adalatr gabungan dari beberapa hadits. Wallahu a'lam."

Malik dan para pengi*utrya sertaAlAuza'i berkata,'Mani itu najis."

Malik berkat4'Mencuci mani png keluar akibat mimpi padapakaian

adalah wajib hularmqa, ini menj adi kesepakatan di kalangar madzhab kami."
Ini juga menjadi pendapat ulama Kufah.

Diriwayatkan dari Umar bin Al Ktraththab, dari Ibnu Mas'ud, dari
Jabir bin Sanuraru bahwa mereka mencuci mani dari pakaiar mereka Be6eda
dengan riwayat dari Ibnu umar danAisyah" Dengan adanya dua pendryat ini
berkenaan dengan mani itu najis atau suci makabegitu pula yang terjadi di
kalangantabi'in

Kaajah: Dalam ayat menunjuklcan bolehqra mengarnbil manfaat dari

* ,r{rV dari }ab: 79. 4fuya: menyingkirkan dan juga menjaubkan Sebagaimana
rrpk4an: ajdt ,f rrilt elp6! (menjauhkan hal-hal yang bisa menyakitlwn dari
j alanan). liufi*nr *tt-Shihhah,' b- 641.

6t Al ldzlrtir adalah tumbuhan yang harum baunya. Bentuk tunggalnya adalah
Idzkihirah. Dia ini adalah pohon yang kecil. Lih- Lisan Al 'Arab, errt;i: yl.

6Ee HR. Al Bulfiari, pada pernbahasan tentang Wudhu, bab: Mencuci Mani dan
Mengeriknya serta mencuci apa yang mengenai wanita. Juga oleh Muslim pada
pernbahasan tentang fUnaran, bab: Merrbasuh Mani dan Mengeriknya.



susu untuk diminum atau lainqra. Adapun susu dari bangkai hewan maka

tidak boletU karena itu cairan suci yang berada di wadah yang najis. Hat itu
karena kartong susu bargfui najis sedagkan zusu adalah suci danjika diperah

maka artiqra telatr diarnbil dari wadah png naj is.

Sedangftan susu seorang wanita png telahmeninggal makaparaulama

beda pendapat di antara para sahabat kami (madzhab Maliki). Siapa yang

berpandangan bahwa manusia itu suci ketika masih hidup maupun setelah

mati maka susuqra adalatr suci.

Sedangkan yaqg berpend4at bahwamanusia menjadi najis ketikamati,

maka susrmlra najis pula. Dengan menggabungkan dua pendapat ini maka

hulcurn mahan dib€rlakrrl@, kaanbayi menyrsu dri wadta pry meninggal

sama hukunryra dengm menyrsu dari wanita png masih hidrp. Hal itu lorena

RasulullahSAWbersaMa

eAt p?r;*irr ;*l t La:St
"Penyusuan adalah sesuatu yang menumbuhkan daging dan

menguatkan tulang."

Disini beliau tidak mengldrususkan. IIal ini telah dibalras di dalam tafsir

surahAn-Nisaa'.

Kedelapan: Firman Allah Ta'ala, C":t U*. "Yang mudah

ditelan bagi orang-orang yang metninumnya." Maksudny4 lezat darr

mudalr ditelan sehingga tidak merrbuat kes elek orangyang meminurnrrya.

Ada png berpendapa! * 6? & q, ]lr.i6 artinya: minuman itu
mudah masuk ke dalam kerongkongan. '^lrl Sf 'rALi ,'i.s,Cz 'iA?t
'i?ti dengan demikian maka menj adi kata kerj a tansitif lnun "addi\ Yang

bagus adahh'zt31i,Xt.

Adapngberpendapal * ib, A'Alartirya adalahpelan-pelan saja

danjangan tergesa-gesa'ryo Allah SWT bertrrmaru 3t1t S 5 :lLi4 :^U_

6* Lih.. Lisan Al'Arab,entri: (f .
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"Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya."

(Qs.Ibrahiim [1a]: 17)

Sdangkan As-Siwaagh dengan kasratr pada hurufsiz adalatr sesuatu

yangAnda gunakan unhrk menelan sesuatu yang mengharnbat di dalam

kerongftonganAnda

Ada 1mg mengatakan, u*lit 1t t1 ifJii (air adalahpendorong sernua

1arg sendat di dalm kerongfongan). Yag demikim itu s$agaimau un$4m
AlIturnait

4 t c .,

*.oh
Mala jadilah ia pmdorong yang melancarkan jalannya makanan

s endat dalam kerongkangancel

Diriwayatkan batrwa susu tidak pernah menyendatkan te,nggorokan

seseorang sama sekali, hal itu diriwayatkan dari Nabi SArW.6e2

Kesembilan: Ayat ini menrpakan dalil png me,nunjukkan bolehnya

memakan manisan dan makanan yarlrglezal.

lidak dikatakan, 'Yang derrikian itu berte,ntangan dengan sikap zuhud

dm menjautri kenilsnatan dunia"

Hal itu jika tidak dikonsusmsi secara berlebih-lebihan dan tidak terlalu

banyak. Makna ini telah dijelaskan di dalam surahAl Maa'idah dan lain-

lairxqra

Dalam kitab Ash-Shahih dari Anas, ia berkata, "Aku telah memberi

minum Rasulullah SAW dengan menggunakan mangkokku dengan semua

minumm ini: madq jus, susu dan air.'43

@t Dalil penguat bagi Kumait danddamAl-Lisan dari, entri: ir- sedangkan dalam
Ash-Shihhah(411322).

@ Disebutkan olehAs-Suyrthi dalamAd-Dun Al Mantsur (41122).
@ HR Abrnad dalam Al Musn ad (3 127 4).

olGr;uK
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Sebagian para qurra' tidak strka makan faludzaj,s susu dan beberapa

makanan, padatral senrua itu diperbolehkan oleh semua ulama

Diriwayatkan dariAl Hasan bahwa suatu ketika ia sedang menghadap

meja makan" dan bersamanya Malik bin Dinar. Lalu dihidangkmfaludzaj

dan dia enggarmemakanrryra" MakaAI Hasanberkata kepadanp,'Makanlatr!

karena engfuu me,nrbutuhkan air dingin lebih banlak daripada ini."

Kaquluh: Abu Daud dan lain-lafuqa moiwaptkm dari IbnuAbbas,

ia berkata, "Dihidangkan kepada Rasulullah SAW susu lalu beliau

Kerrudian beliau SAW bersabda,

*Jika salah seorang dari kalia, *"*, *o*ro, h"naoUryo

mengucapkan,' Ya Allah, berlcahilah kami dengannya dan berilah

lrami maknnan yang lebih baik daripadanya.' Dan jila diberi
minum susu hendabtya mengucaplcan, 'Ya Allah, berkahilah kami

dengannya dan tambahkanlah susu kepada kami.' Sesungguhnya

tidak ada sesuatu apapun yang diberi pahala dalam makanan dan

minuman s elain susu. "@5

Para ulama Maliki berkata, "Hal tersebut terjadi, karena susu

dikonsumsi olehmanusiauntuk me,nurnbuhkanbadao" Susu artalah minrnnan

yang bebas dari berbag u macam zat penrsak dan melrj adi peiropang tubuh.

Allah SWT telatrmenjadikm susu sSagai tandabagi Jibril turtukmmberikan

hidayah kepada umat ini )ang melupakan umat terbaik di antara umat-umat

5s Al Faaluudzaj adalah manisan yang terbuat dari ar, rnadu dan tepmg.
@5 HR. Abu Daud pada pembahasan tentaug Minuman, bab: Doa ketika Minum Susu

(3/337 dan338).

r 
'urt, (rt ,.

4'P (y

Tafsir Al Qurthubi

'r))t;'"&1i ;J+t Ctlb q;;l ;id 61
,. .a.,.yt-f a-t 11'7

6)t 4^,

tl"l



-, 
ang ada Dalarn Ash-Shahih dij elaskan-batrwa Rasululatr SAW bersabda,

a

J. Jw ,l;trSr L'ptt ;'a ,61, p'a ,G\ j* c;Gi
, ,.sl o '' -' - o'- 

"-' 

t ' t ' t t'
'ail -o? At o'*t ; 

"r:l 
ci ;:pit'o'.?\, J-;

*Malra Jibril datang kepadalat *ofoo membawa s*oaan tAo,*,",

dan sewadah susu. Aku tnemilih susu. Maka Jibril berkata

lcepadaht,' Engkau telah memilih yang fitrah. Jika engkau memilih

khamer malca umatmu akan menyimpang."@6

Kemudian dengan doa mernohon tambahan adalah tanda kesuburan,

kebaikan dan keberkahan.

FinnanAllah:

(b:-'^3r'ot3#i q";Lfi5 J+3i ?*,yt
L lq

l3-; b::_t

A&lA'u-Su;S A'ct)

"Dan dari buah korma dan anggur, hamu buat minuman yang

memabukkan dan rezki yang bailc. Sesunggguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda (kcbesaran Allah) bagi

orangyang memikirkaa." (Qs.An-Nahl [16]: 6O

Dalam ayat ini dibahas dua masalatr:

Pertama:Firman All ah Ta'ala, )4Ji g'r-,y's "Dan dari buah

lrorma." Ath-^Iltabari berkata "Asalnya: ttjl$ r; 
-.rU;lir 

SyAt ytp o;t
(Dut dan buah korma dan anggu,t lcamu buat...) lalu huruf 6 dihilangkan,

yang ditunjulrkan oleh firman-Ny4'e;, (darinya).'47

5$ HR.AIBulfiaripadaperr$atrasantentang Nabi. JugaolehMuslimpadapembahasan
tentang Iman, bab: Isranya Rasulullah SAW (1/145) danAhmad dalarnAl Musnad (ll
257 dafill48).

5n Lfir.Jami'Al Bayan (14190).
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Adapula yangberpendapat, "Yang dihilangkan adalatr ti (sesuatu),

perbedaannya sangat tipis."

Adapulayangberpe,ndapat, "Makna 't! (darinya) adalah dari apa

yang telah disebutkan. Sehingga dalam ungkapan itu tidak adapenghilangan

(kata), ini lebih bagus."

Boleh juga ungkap 
^, y"i ct;'t (D an dan buot -huh) sebagn athaf

kepada Al An' aann, fia7<$tdnyabagi kalian l'brai dari buatr-buah kurma dan

anggur. Boleh juga menjadi ma'thu/kepd^ b sehingga artinya menjadi:

Karrijugamerrberi kalian minum dari denganminuman-minuman dari buah-

buah.6e8

Kedua:FirmanAll ah Ta'ala, (fu7 artinya adalah segala sesuatu

yang bisa memabu*ean. krilatr arti yang populer secara bahasa Ibnu Abbas

berkata "Alxat ini turun sebelum pe,ngharaman khamer dan yang dimaksud

de,ngansesuatu ngmemabukkanadalahkhamer. Sedangkanfngdimaksud

dengan rezeki yang baik adalah sesuatu yang bisa dimakan atau diminum dan

halal yangberasal dari keduapohon (korma dan anggur) tersebut.'@Yang

berpendapat sedemikian ini adalah lbnu Jabir,An-Nakha'i, Asy-Sya'bi dan

AbuTsaur.m

Telah dikatakarU "Sesrurgguhnya sesuatu yang memabul*an adalah

khall (o*a)menunrt balrasa Habas5nah (Etlropia).'ar Rezeki ng baik adalatr

makmm-

@ Lih" Al Muharrar Al Vaj iz $l a5$, Al B ahr Al Muhrrr, (5/5 I 0) dan Fart Al Qadir (3 /
246).

6eLih- TaftirlbnuAbbas (?532), danlibatapapngdiriwayatkan darfoyaAzlernJilni'
Al Bayan(14D0),Ma'aniAl Qur'an,karf An-Nuhas (4/81), Tafsirlbnulfttsir(4/500),
Al Muhanar Al Wajiz (8/458), Ad-Durr Al Mantsur (41122), Ahkam Al Qur'ankarya
IbnuAlArabi(3/1153).

7@ Lfr- Jani' Al Bryan (14 /9 l), Al Muhanar Al Waj b (81 458) dn Al B ahr Al Muhith (5 I
511).

T0rPendapatini dinisfstkanslehAbuHay5ran dalamAl BahrAl Muhith(5/5l1) kepada
IbnuAbbas RA Sedangl,zn IbnuAlArabi menisbatkannya dalamAhkam Al Qur'an (31

I 153) kepadaAl Hasan RA.
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Adapulaprgb€rp€rdryat,'sesuatulangmemabuldrm adalahperasat

buatrmanis lghalal."

Dinamakan memabukkan karena terkadang barang tersebut dapat

memabtrltcan jika dibia*an, jika telatr sampai ke,pada kondisi memabtrkkan

makadiharamkan

Ibnu Al Arabi M W<at4'?endapat yang paling b€nar di antara semua

pendryat ini adalah pendapat lbnuAbbas." Pe,lrdapat itu sejalan dengan salah

satu dari duamakna: Apakah hal itu terjadi sebelum penghararnan lfiamer,

atar malnrarryramenjadi;Allahmernhikan nilcnat kepadakalian sennrabenrya

berbagai macam buah kurma dan anggur yang darinya bisa kalian jadikan

sesuatu yang diharamkan olehAllah, karena yang demikian itu tindakan

melarnpauibatas.

Sedangkan sesuatu yang dihalalkan bagi kalian disepakati atau

dimaksudkm untuk mqnberikan manfaat bagi diri kalian Yang benar adatatl

batrwa hal itu sebelum pengharaman khamer sehingga meqiadi mansuffit

(tertrapus). Karena ayat ini diturunkan di Maltcatr menunrt kesepakatan para

ulama, sedanglcn penghararnan ltramer itu di Madinah.

Menumt saya (Al Qurthubi): Jika sesuatu pngmemabtrlkan adalah

cnka atau sari buatr lnrm aatananggur (sari buah) yang manis maka tidak

dinasakh (tidak dihapus) dan ayahya muhla ntar. kri pendapat lang bagus.703

IbnuAbbas berkata, "Orang-orang llabaqah menamakan cuka sesuattr

yang memabul&an. Akan tetapi Jumhur ulama berpendapat bahwa segala

M Ltu- Ahtum Al Qw'an (3/l I 53).
m rnilah yssg benar. Ayat ini adalah ayat z uhlcamah ndzkdinasakh. Sedangkan png

dirnatsud de,ngan sesuatu yang memabulskan di sini adalah bukan khamer sehingga

mcncakup cuka atau lainnya berupa berbagai nracam sari buah yang diperas dan

dikonsrmi scbagairrralcnnan yangmenggoda selera. Dimanaayatinimemangberbicara
tentangnikmat-nihnatAllahuntukkita sehingga tidakmasgk"kalmenganggap Ltamer

sebagai sal.h s6tu nikmat y611g bermacam-macam itu. Pendapat yang mengatalan bahwa

tidakadanasakhdi sini dipilih olehAth-ThabaidalamJami'Al Bayan (14193) danoleh
An-Nuhas dalarn An-Nasikh wa Al Mansukh,h.2l4.
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sesuatu yang memabukkan adalah lfiamer." Di antara mereka adalatr Ibnu

Mas'u4 IbnuUmar, Abu Razin, Al Hasan, Mujatrid, IbnuAbu Laila,Al Kalbi

dan lain-lainnya sebagaimana yang telah disebutkan namanlla. Mereka

semuanya berkata, "Sesuatu yang memabukton adalah qa png diharamkan

oletrAllahdaribuahkeduaqra-"DerlikiandikatalcatparaatrlibahasaTsbahwa

sesuatu yang memabtrtkan adalah nama bagi lfiamer dan apa saja yang bisa

memabul&aL

Rezeki yang baik adalah apa-apa yang dihalalkan olehAllah berupa

buatr dari keduapohon itu. Dikatakanbahwa finnan-Np: fj:; + ;tib*
"Kamu buat minuman yang memabul<kan." Adalah Hrabar yang artinya

adalatr bentnk pataqaan untuk penginglcaran (isti/ham inkan). Maksudqa,

apakatr kalian rnenjadikannya minuman yang memabukkan dan kalian

tinggalkan rezeki 1ang bailq laitu: cuka kurma masak dan kurma kering. Ini
sebagaimana firman-Nya: iril,Urir iii, fang mat<sudnfe apakah me,reka itu

akan kekal. Wallahu a'larn.

Abu lJbaidah berkata" "Sesuatu yang merrabulftan adalah semua

makanan png mengenyangfan'ru

Ada yang berpendap?t, "'c)i ii:" umy" adalatr dike,nyangkan."

Kenrudian dalam sebuah qair diungk4kan:

(fi'*rti'&'.^E
Engkau jadilcan aib orang-orang mulia itu sesuatuyang

memabukkan.To6

Maksudnla e,ngfuu me,ncaci mereka karena rnakanaffrya krilah yang

7u Lih- Lisan Al'Arab,entri: ri.
76 Lrh. Maj az Al Qur' an,karyanya ( 1/3 63) dan Lis an Al' Arab, entri: r3.
76 Dalil penguat bagi Al Mutsanna bin Jandal Ath-Thahari. Dan ini merupakan da[il

penguat Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur'an (11363), An-Nuhas dalam Ma'ani Al
Qur'an(4183),Ath-Thabari(14193),Asy-Syaukani (3/248),AlMawardi @398) danLih.
Al-Lisan($).
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i nen$adi pilihanAtlFThabari batrwa sesuatu lang memabukkan adalatr segala

makanan yang mengenlangkan dan halal diminum benrpa buatr kurma dan

buatr anggur,7o7 yaitu rezeki yang bagus. Iafazh berbeda namun artirya sam4

sebagaimana firman Allah yang artinya, fi jldfi 6,irS:tll71
" Sesungguhnya hanyalah kepada Allah alat mengadukan kesusahan dan

kesedihanlcu." (Qs. Yuusuf [ 1 2] : 86)

Hat ini bagus dan tidak adanasakh. Hanya sajaAz-Zujjaj berkata,

"[JngkapanAbu Ubaidah ini tidak dikenal, sedangftan para ahli tafsir be6eda

pendapat dengannya dan tidak ada alasan bagi mereka berkenaan dengan

syair yang ia ungkapkan itu. Karena maknanya menurut orang lain, dia

menggambarkan bahwa dia tertutup dengan aib orang lain.708

Parapengikut Madzhab Hanafi bedcata'Yang dimaksud dengan firman

Allah f$7' adalahsari buatr (kurma atau anggur) yang tidak memabukkan."

Dalil yang menuqiuklcan hal itu adalah batrwaAllatr SWT me,nganugeratrkan

apa-apayang Dia ciptakan untuk para hamba-Nya. Anugeratr itu berupa

sesuatu lang dihalalkan dan bukan yang diharamkan. Ini juga mearuqiuklcan

bolehnlaminum sari buatr png tidakmemabukkan" Jikaminuman ituberakhir

pada memabukarl maka tidak boleh diminum. Mereka me,nguatkan pendapat

ini dengan Sunnah yang telatr diriwayatkan dari Nabi SAW batrwa beliau

bersabda

6*; $lgq*';J.Jtii:ti!
*Allah mengharamkan khamer pada zatnya dan segala sesuatu

yang memabuklran dari selain khamer itu."1@

M Lh.Jami' Al Bayan(14193).

'6 Lih- Ma'ani Al Qur'an,karyaAn-Nuhas (4/83).
D IIR. An-Nasa'i, Al Hasan bin Su$an danAth-Thalpi dalap Al Kabirdari Salim bin

Abdultah dari ayahnya dengan lafazh: it? $:.J ,Ft j;t Ut e7 (Altah tetah
mengharamlran khamer dan semua yang membbukkan haram). Lrh. Al Kabir (21 1515)
dan dalamls h-Shaghir nomor: 3698.

Iql



Juga riwayat Abdul Malik bin Nafi' dari Ibnu Umar RA" ia berkata,

"Aku pernatr melihat seorang pria datang kepadaRasulullah SAWketika

beliau sedang berada di dekat 'rukun' (Ka'bah). Dia menyodorkan kepada

beliau sebuah wadab beliau lalu me,ngangkafiryra ke mulut dan mendapati di
dalamp sesuanr png sangat lcras sdringgabeliau mengpmbalikffiD,a kepada

pemilikq,a Ketika itu seseorang dari suatu kaum berkat4'Tf,/ahai Rasulullall

apakah itu haram?' Beliau menjawab,

L y. & ,,y:sr. ,p
4-i . Jl,'. L>,

i ,ti,+ r,
vrl -a, a;

., a ./, I , a -,d t. P4
I

r.t.
@)

.,ri', q:i rr-i:v {t\<!i il^'# ;;*t
"Hendalotya didatangkan kepadaht pria itu. " Maka pria itu
didatangkan kepada beliau lalu beliau mengambil wadatr yang ada

padanya lalu beliau minta air yang kemudian beliau tuangkan ke

dalamnya dan kemudian beliau angkat ke mulut beliau, beliau pun

me,ngenrtkan bagiar yang ada diantara kedua mataqa-7to Beliau minta
. air lagi lalu beliau tuangkan ke dalamnya lalu bersab da *Jika telah

melewati batas Wng tidak memabukkan hingga batas yang
memabulckanTll maka hendalotya kalian menggunalcan bejana ini
dan bersihkan bagian dalamnya dengan air '4t2

Diriwayatkan batrwa beliau SAW suatu ketika dibuatkan sari buah dari

l<rrrrrra atau anggur )ang kemudian beliau mintrm di hari itu pula Kemudian

ketikapada hari kedua atau ketiga beliau berikan kepada seorang budak

zto jj artinya: mengenrtbagian antara kedua rnata sebagaimana )rang biasa dilakukan
oleh orang yang munmg. Biasa tanpa tasydid atau dengan tasydrd. An-Nihayah (4179).

1tt 'r>iit!\ artinya: melan'paui batasnya yang tidak mcmabul*an ke batasnya yang
rremabul&an . An- Nihay ah (3 / 382).

Itz frL An-Nasa'i pada pembahasan tentang minrman, bab: Hadits yang Meirrbolebkan
Khamer Dinilai C-acat (81 323, 3Vl).
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ketika telah mengalanri penrbahan. Jika hal itu haxam tentu beliatr tidak akan

mernberikan kepadanya-

Attr-Thahawi berkata, "Abu Aun Ats-Tsaqafi telah meriwayat*an dari

Abdullah bin Syidad dari lbnuAbbas ia berkata: Telah diharamkan lhamer

padazafrya sekalipur sedikit atau banyak. Juga semua minuman yang

memabuldon .7r3 Inijuga diiwayatkan olehAd-Daraquthni. Di dalam hadits

ini dan hadits yang lain semisalnya batrwa selain khamer tidak diharamkan

zatnya sebagaimana diharamkannya k*ramer pada zafrya.Mereka berkata,

'I(hamer itu minuman dari anggw adalah hal png tidak diperrdebatkan." Di
antara alasan mereka pula adalah apayang diriwayatkan oleh Sfrik bin

Abdullah"

Abu Ishak Al Hamdani menyampaikan hadits kepada kami daxi Amru

bin Maimun ia berkata: Umar binAl Khaththab RAberkata,'I(arri makan

daging unta ini dal tidak ada yang melanrtkanrgra dalam penrt kami selain sari

buatrkurrnaini.''r4

Sfiarik berkata,'Dan aku melihat Ats-Tsauri minum sari buah lcurma

atau anggur di dalam rumatr seorang alim di zam?nnyL yaitu: Malik bin

Mgfoual"

Jawabnya, ungk4an mereka bahwaAllatr menganugeratrkan kepada

para hanrba-Nya dan anugeratr-N1a hanya benrpa apa-apa ),ang dihalalkan,

adalah benar, han)ra saja ini mengandung arti bahwa hal itu sebelum

pengharaman ltramer sebagaimanakamijelaskm sehinggamer$adi mansuktt

sebagaimma kami j elaskan di mnka

IbnuAlArabi 7rs berkata "Jika dikatakanbagaimanahal ini dinasakh

rt' rrisebutkan olehAth-jfhahauri lzlarn Syarh l[a'pni Al Atsar (4121 8) dengan lafazh:
titi'l'of'n q:y. d ,,#i 

'?';; 'g ti.r7 ;{t tis ;,, '-. }r$1.;sungguh tumi minum
dai sari buah Urni ih suatu minuman yaig mellnttkan &iging-daging unta dalam
perutnya dan tidak menyakiti kami."

?ts t ih. Ahkam Al Qur'an karyanya (3/1 155).

t-'n-,*-.]l



padahal ini adalahhadits lmgtidakbisadih4us. lvlakajau/ab kmri: Ini adalah

ucem ormg yag behm melakukan tatrqiq qroi'ab" Dm telah k'ni jelaskm

bahwa hadits jika berkenaan de,ngan sesuatu png wujudnya hakiki atau

berkenaar dengilrpmberimbalasa sebagai arugerah dariAllah makainilah
png tidak bisa rtirna$ki nasakll"

Sedangkan jika l:habar atau hadits mengandug hukum qrar'i maka

hukum-hukum itu selalu mengalami pertrbahan dan bisa dinasalifi, yang

me,ngandrmg perintah dan tidak kerrb alikepada nas akh dalarn lafazh png
sama akartetAikembalikepadarya ngdikmdungryra- Jikakalianpahffir
ake'r hal ini maka kalim akm kelua dari kelompok ormg bodoh sebagaimana

dijelaskan {alam {*pAllah tenlang orang-oftulg kafir* i;t; A3:.tSy

@ or.,q 1 *fi 'Ji. * a'l altlv'Ji; q ti;f fifis' -it; S)11
"Dan apabila Kami ladkkan stntu ryat di tempat ayat yang lain sebagai
pengantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang ditunmlcan-Nya,

merelra berkata: 'Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-

adakan saja'. Bahkan kcbanyakan mereka tiada mengetaftzi. " (An-Nahl

[16]:101)

Maksudnp, mereka tidal< mengetahui batrwa Rabb memerintatrkan
dan membebani tugas dengan rya png Dia kehendaki. Dia mengang[<at hal
itu dengan keadilan-Nya dan mengukuhkan apa yang Dia kehendaki. Dan
pada-NyaUmmulKitab.

Menurut saya (Al Qurthubi): Ini adalah pembunrkan yang nyata
hinggaterjadipadapaaul"nrapilihmdalamkaefuatasan tentang

orang-onmg kafir, dan masalah prinsipil, pitu: apakah hadits-hadits tentang

hularm-hul(llm syar'i boleh dinasakh atau tidak? para ulana be,lbedapendryat

dalamhal ini. Yangbenaradalahboleh, berdasarkan ayatini dan ayat lain
png semisalrrya- Juga lor€na hadits tentang lagalitas huhur lang mengmdung

tuntutan sesuatu yang disyariatl@l it& Tbntutan itu adalatl hukum ryar'i png
dij adikan dalil atas pengtrapusannya. Wallahu a' lam.

Sedanglon hadits-hadits yang mereka sebutkan, adapun yang pertarna



dan kedua le,malU karena telah dinukil denganjelas dari Rasululah SAW,

beliaubersabda,

i,;i'fi| **k
"setiap minuman yang mentaktkkan maka haram huimnya."trc

Beliaujugabemsabda

ir;.#h*,$:-1 ,r
"Sefiap sesuatu yang memabu&an adalah Htaner dan setiap

se&tatu yang memabuklan haram huhtmrDa.'nn

Beliaujugtersabaa,

i,;'Wi:/g'f-,,.f Y

*Apa saja yang banyahtya memabukkan maka ,"a*i*yo irgo
haram huhtmnya.'ara

716 HR. Al Bukbari pada pembahasau tcntang minuman, bab: Penjelasan bahwa Sctiap
Sesuatu yang Memabul&an adalah Khamcr dan Saiap Sesuattr yang Memabukkan
Haram Huhnnnya. Abu Daud pa& penrb"hasan terntang mintrmaq bab: Larangan
Meminum Minuman yang Memabukkan nornor: 3682, At-Tirmidzi dal66 grrnannya

norDn 1925 dan Ibnu Majah dengan nornor: 3386, Ahad dalamAl Musnad (6/3O,As-
Suyrthi dalern Al Jami' Al Kabri (3/185) dan lain-lainnya.

7r7 r{R. Muslim pada pembahasan tentang Minuman, bab: Penjelasan bahwa Setiap
Sesuatu yang Memabul&an adalah Khamer dan Setiap Sesuatu yang Memabut*an
Haram Huhrmya. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i Ibnu MajalL semranya pada
pembahasan tentrng minuman" Juga olehAlmad dalamAl Musnad (798), As-suyrthi
dabn Al Jami' Al Kabir Q/l 80) dan lain-lainnya.
7rt I{R- Abu Daud pada pembahasan tentang minuman, bab: krangan Meminum

Minuman yang Me,mabuklon (3/326), At-Tirmidzi pada pembahasan tentang minuman,
bab: Riwayat Apa saja yang Banyaknya Memabultan rnaka Sedikitrya juga Haram
Huhtmya (a292), An-Nasa'i pada pembahasan tentang minuman, bab: Haramya Setiap
Minuman yang Banyaknya Memabulkan (8/300), Ibnu Majah dan Ad-Darimi pada
pembahasantentang minuman- Juga olehAhmad dalamAl Musnad (2191).
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ArrNasa'i ber{<at4 'Mereka adala}r orang-orang }ang teguh, adil dan

t€*€nal shahrh dalmr mentrkil hadi6. Abdul tylalik tidakmenennpati kedrd,km
salah seorang dari mereka sekalipun kekelinranrgra dikuatkan olehjamaah-"

Sedangkan yang ketiga" sekalipun benar batrwa apa yang mereka

minurnkm kepada budak itr me,mabukkan, te@i mereka mernberinl,a ketika

minunrm itu telatrbenrbah barnlra Senrentaa Rasulullah SAWtidak melryukai
jika didryatkan ada bar, oleh sebab itu beliau tidak me,minurnnya. Para isei
beliau pun melakukan tipu daya berke,naan dengan madu dari Zaitab,
dikatakan, "Sunggtrh telah kami dapati padaAndabau png tidak sedap,

bau yang dibenci, setelah itu beliau tidak me,minurn4ra" 6kin
adapenjelasmqananti.

Sedangkan IbnuAbbas, telah diriwayatkan dariryaprg bertentangan

dengm itu dri riwayatAtha', Thawus dan Mujahid berpendapat batrwa beliau

bersabda,

l.z zlr i'i|tlc
"Apa saja jilca banyak mernabukJran maka sedikit darinya haram

huhtmnya."

Qais bin Dinnjugameriwa5atkarr5a dairya- Bqitrpuladuabujagn)ra
berkenaan dengan segala sesuatu yang memabulftan. De,mikian dikatakan

oleh Ad-Daraquthni.Tl e

Hadits pertama diriwayatkan darinya olehAMullah bin Syida{ dan

dia ditentang oleh Jamaah" sehingga gugur perkataannya dengan apa yang

shatrih dari Nabi SAW. Sedangkan yang diriwayatkan dari Umar tentang

ungfuaparrp'tsahwa tidak ada yang melanrtkan sesuatu dalam lmrbungqra
kecuali sari buatr lormra atau anggur ini", sesungguhnya dia menghendaki

sesuatu )ang tidak memabtrkkar be,rdasrkan dalil png telah kami sebutkan.

An-Nasa'i telatr meriwayatkan daxi Utbah bin Farqad" ia berkat4 'Sari

'^t{i

7re Lih. SunanAd-Daraquthni (41254 daa262).



buah anggrr atau kunna )ang diminum oleh Umar binAl Kbaththab telah

dipermentasi.'a

An-Nasa'i berkat4 'Di antara riwayat yang menurjuHcan shabih-qa

hadits ini adalah hadits As.Sa'ib."

Al tlarits bin Mskin memgatakm crr;ua qira' o7r72 
t,'3 Ahtmeirdengar

dri Ibnu Al Qasim: Malik menpnpaikan hadits kepadaku dari Ibnu Syihab

dari As-Sa'ib bin Yazid, dia diberi lfiabar bahwa Umar binAl Khaththab

telah keluar dan datang kepada mereka lalu berkata, "Sungguh aku telah

menemukan dari si Fulanbau minumm. Lalu diamengakubahwadiatelah

minum arak Sedmgkm aku berhya tentag rya ymg ia minrm" Jilra se$atu

ymg memabut&an maka aku carrbuk dia" Maka Umar bin Al Khatfrathab

RA mercambukq,a sebagai hukuman squmaz
Di dalm khutbahnya di atas mimbr Rasulullah SAIV, Umar berkata,

"\Mahai sekalian manusia, telah tunrn ayat peirglaraman lfiamer dari lima

pedrard dari anggur, dari madu, dri lnrrm4 dari jenis grodum (&tutlah) dn
dari gandum (.9z 'ir)." Khmrer adalatr sesuatu yang menutupi akal, dan hal

ini telah dijelaskan di dalm surahAl Maa'idah.

Jika dikatat<au'lbrahimAn-Nakha'i danAbu Ja'frAth-Thahawi telah

mengfulalkm mminunrrya, @abal merdra adalah pra irnm di zmtam5na-"

Suf1a nAts.Tsad juga meminnrm,p-

Maka kamijawab,'Dalam kitabnyaAn-Nasa'i menyebutkan bahwa

orang )@g p€rteoakali menghalalkm sesuaflr ymg me,mabukkm ]nmg dibuat

dari aneka sari buah adalah adalah Ibrahim An-Nakha'i." Ini adalah

keples etan seorang alim, sedanglan kami telah ingafkm akan terjadinya hal

itu pada seormg alir& sehingga tidak ada alasm urtrk tidak mengikrti SluratL

zo HR An-Nasa'i pada pembahasan tcntang mimman, bab: Riwayat yang Dinilai
Cacat oleh Orang yang Membolehkan Minuman yang Mcmabukkan (81326).

zr Makunya, mcmbaca hadis kepada sfikhnf.
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An-Nasa'i jugameryrebutkan dari lbnuAl Mubarak ia berkata,'fidak
ada keringmm (ruknsna$ datam masalah klrmrer 1mg datang dri seseorang

dm b€Dar kecuali dari Ibrahim."

Abu Usamah berkata, "Aku tidak menerlrkan orang )ang paling tanat<

kepada ilmu selainAMullah binAl Mubaralq baik di Mesir, Yaman malryu
diHijaz."

Sedangkan Ath-Thahawi dan Suffan 
-jika 

shahih bahwa itu dari
kedranyr maka tidak berhuiiatr dengan keduaqra di hadapan orang yang

mene,ntang keduaqra dari para imam dalam hal pengfuaraman segala yang

memabukkan dengan apa-4a png jelas dari S 'nnah, bahwaAth-Thatrawi

telah menyebutkan dzlam Al l{aDlr berke,naan de,ngan perbedaan pendapat

halitr

Abu UmarbinAMAl Barr di dalam At-Ihmhidbe*at4 "Abu Ja'far
Ath-Thahawi b€rp€rd4at bahwa umat sepakat sari buah hrmla atau anggur,

jika telah lama dan berbusa maka itu adalah khamer dan orang yang

menyatakan kehalalanrya adalah lofir. Sedangkm mereka be,lbeda pendapat

berkenaan dengan minuman yang terbuat dari anggur )angdirendam dengan

air tanpa dimasakz jikaberubah dan memabukkan.

kri menunjuHrm bahwa hadits Yalryra binAbu IGtsir dari Abu Humiratl
dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,

-a;itr-^rttu.SrrJGn )"Ltt
'Khamer itu dai dua pohon ini: hrrma dan anggunrya

u HR An-Nasa' i. Loc. Cit.* Lfri !8( minumanyang dibuatdari angguyang direndamdalamair dengan
tanpz rlimasak Lisan Al'Arab, er;fr: {.

724 HR Muslimpadapembahasan tentangminuman, bab: Penjelasanbahwa Sari Buah
yang Diambil dari Anggur dan Kurma Dinamakan Khanrr (3/1573). Juga HR. Abma4
Abu Daud AfTirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah pada penrbahasan tentang minuman
dariAbu Hurabah.Lrh. Al Jami' Al Kabir (2/1 58) dan Nas hb Ar-Rayah (4/295).
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Iladib ini tidakdiamalkmmerd@ I(mrajilomerekamenerimahadib

ini tentu merrdca mengafirkm orang 1mg mengfulalkm minumm buah huna
yang direldam di airpadahal telahjelas bahwa itu tidak termasuk thamer

)eE ditraranh selain sai buah anggur),ang dipranentasi dm saryai tingkat

me,mabuklon-

Kemudim, inisendiritidalclepasdripengfrmmpada
dzatqa (anggur) saj a dan tidak diqiyaskan k4ada selaimya $ehin gga kita

melihatmerrdramuatelahmengqiladimminrmmdaihmaymgdirendm
dengan air kepada khamer jika telah lama (mengalami permentasi) dan

memabul&arU deinikimjugaminumm mggurymg dirEndm deng"" air.

Dengan demikian, maka qiyas juga bisa diberlakukan pada jenis

minrnm lain ymg memabuldrm.

Telah diriwaptkan dari Nabi SAVI, beliar UersaUaa,

'Segala sesuatu yang memabukkan adalah haram huhrmnya.'

Isnadnya tidak airagutm tagi kaeoa semua pihak telah menerimanya-

Perbedaan pendapat di antara mereka adalah bertenaan dengan takrrilnya

atau interpetasinya Sebagian mereka berpendAa!'Yang dim aksud adalah

sesuatupngmmabukkan"

Sebagian png lainnya berpendapat 'Yang dimaksud adalatr yang

terrdapat sifat me,mabukkan, sebagaimana seseorang dinarnakan pembmuh

dengan admppembunuhan "
Menumt saya (AI Qurthubi),'Ini menunjukkm batrwa sesuatu yng

memabukkm hram hukumnya menrnrt pendapatAth-Thahawi, maka segala

sesuatu yang me,rnabukkan dari jenis minuman hanrs diqiyaskan kepada

l<tranrer png me,rnabu*&an dan haram hftmqra
Ad-Daraquthni meriwalratkan dalam Sunannya dari Aisyah RA, dia

bed<ata'SunggulXAllah tidak menglarankan l*ramer kaena nanaqra akan

it;fr ,,
,y
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tetapi mengfuaramkannya karena efeknya.'%

Jadi senruajenis minuman png akibat atau efelorya s€eerti akibat atau

efek png ditimbulkan oleh llrarner maka itu hararn hukurnrrya sebagaimma

khamer.

IbnuAl Mrmdzirbe*at4'?ara ulama Kufatr mernbawa hadits-hadits

pqg cacat Jika mmusiabe6eda p€ndapat dalarn suatu masalah maka mereka

tmus mengenrbalih hal itu k€padaAl Qur' m dan S rrnatr Rasul-Nya SA'W."

Sedangkan riwapt sebagian para tabi'ir1 bahwabeliau pematr minurn
minurnanprg ftadikonsumsidalffirj mlahbqak,dmbagi
ffimg-orang lmgmelakukm dosa mirnrnm Ltrmer bmrs mernohon ryunm
kepadaAllah. Maka riwayat itu tidak terlepas dari dua makna: pertama,

adakalanya kesalahan dalam me,lrtakruil (memafuami makna secnra tersurat)

hadits png telah ia dengar. Kedua, adakalaqra orang )ang melakukan dosa

kiranya akan mernperbanyak istighfar (memohon arnprman) kepadaAllatl

SWT. Sedangkan Nabi SAW sebagai hujjahAllah atas umat terdahulu dan

kmudim.

Ada png mengatakar mengemai talaril apt diatas adalah bahwa s€rnua

untuk diambil pe$ aran. Maksudrga, sirya yang me,lrciptakan sesuatu maka

diammpumembangli&aurya (setelahmusnah). PeQiaran ini tidakbefteda-
beda bahwa lfiamer, baik )ang halal atau png haram" maka memabul&an
tidak menunjulftan ke,padapengharaman. Yang de,mikian ini sebagaimana

firman Allah SWT, qA. &3'r+'i l t*'$ * Kat akant ah : " p ada

keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi
marutsia... " (Qs. AI Baqarah l2): 219). Wallahu a'lam.

HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang minuman-
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FirmenAllah:

tU;lri nss$ A# e ,sg) 9i,pi jlais erls

gDan Tuhanmu mewahyukan kcpada lcbah: 'Buatlah sarailg-

sorang di bahit-buffit, di pohon-pohon haya, dan di tempot-temPat

yang dibikin manasia'.'(Qs.An-Naht [1O: 68)

Dalm ayat ini dibahas tiga masalah:

pertamazFirmanAllahTa'ot",rfi ii14S,G-rlS"DanTuhanmu
m*vahytkan kepada lebah." Telah berlalu perrbahasan tentang wahyu

1zmg bisa berarti ilhrn. Yaitu:,{pa yang diciptakan olehAllah SWT di dalant

hati sebagai permulaan tanpa sebab png jelas. Ini berasal dari firman

Allah swr, @Ail't6'tiri:16@ +F cs rr"si"Daniiwa serta

penyempurnaannya (ciptaannya), maka Altah inengilhamkan kepada

jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketalwaannya." (Qs. Asy-Syams [91]: 7-

8)

Di antararryra adalah mewatryukan kepada binatang ternak de'ngan

segala apa yang diciptakan olehAllatr SWT bertrpa adanya manfaat dan

menj autri bahaya serta menge,lrdalikan kehidrryurrya.

Aliah' Azza wa Jal/a telah me,lryampaikan hal itu te,lrtang benda mati

sehingga berfirnan, @ tal ;iii 4SlL O UiQii\i* )';i *Pada

hari itu bumi menceritakan beitanya, larena sesungguhnya Tuhanmu

telah memerintahlan (yang sedemikian m) kepadanya. " (Qs. Az-Talzalah

[99]: +5)

IbrahimAl I{a6i berkata, "Allah'Aza wa Jallame,miliki kemampuan

pada benda mati yang tidak diketatrui hakikabrya. Hal ini bukan dibawa

Rasulullah SAW dari Allah SW'T, akan tetapi Allatr SWT mengenalkan hal

itu. Itdaksudqa mengilhamkannla-"

. t .ao*r



Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan yang melalcukan taloril
bahwa wahyr di sini artinya adalatr ilham. Sedanglan Yatrya bin Watstsab

merrbacarrya, Shh j1"o 6q1gf?rttratrpadahurufrra'. Dsebut lebah kilena
Allah SWT merrberiqra madu png keluar dari diriqa- Demikiar dikatakan

oleh Az-Zttyaj dan Al Jauhari.zT

iiiJr aar j*tt adalah i3Jr ngberlakuurtuklaki-lakidmperrarpuan

Hingga dikatakarU 'R.aja lebatr." L€bah di-mu'annats-kan menunrt batrasa

Hiju. Setiap antra b€ntuk jamak dengan bentuk tunggalqra ha4ra ada hunrf
fra'. Diriwayatkan dariAbu Hurairatr dari Nabi SArrI[, beliaubersabda

SJt v1 ,rir ,fflCi:; tA;L;- 
)61 Aqrr ir.r.l'

"Semua lalat masuk ke dalam neraka dan dijadilan adzab bagi
para penghuni neraka kccuali lebah.'mt

Ini disebutkm oldrAt-firmidzi ddrem Ncwadir Al Us hd.Diiwayilarrr
dari Ibnu Abbas bahwa dia berkat4

irr J;' ,#
;h\r-qjt)

'Rasulullah SAW mehmg menrbrmuh semut, lebalL burung Hudhud

danburungrangf,okze

n6 Qira'ahinidisebutkanolehlbnuAthiyah d^lamAlMuharrarAlWajiz(8t460),Abu
Hayran dalamAl Bahr Al Muhith (5/5ll) danAsy-syaukani dararn Fath Al Qadir (3t
248).

D' Lfr. As h-Shihhah (5 I ft2q.
a Hadits dengan redaksi ini disebutkan olehAs-suytrthi dalan Al Jami'At Kabir Qlnq datt riwayatAth-Thabrani dalan, Al Kabir dandzlamAl Ausari dengan isnad-

isnad dari Ibnu Mas'ud. Dan dari riwayat Al uqaili, Ath-Thabrani, Ibnu Adiy dari Ibnu
g-rr. Ssdangkan Ath-Thabrani dalam Al Kabir dai Ibnu Abbas. Juga dia sebutkan
dzlamAsh-Shaghir rcrwr:a3a8. Sedangkan pda lJBaz:r'dgufl'la.len Ath-Thabrani
dari Ibnu Umar, dari IbnuAbbas dan dari Ibnu Mas'ud drn dia memberikan isyarat png
menunj-'kkan kelemahannya.

w Ash-shurad sama, dengan Ar-Ruthab adalah seekor burung yang kepalanya besar.
Parubnya memiliki bulu yang besar, separobnya berwarna putih sedangkan separohnya
lagi berwarna httarn An-Nihayah (3/21'1dan setenrsnya terpotong.

;i;Jt, ej:3 ,F * *3 ,11 fir Jb

Tafsir Al Qurthubi



Juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan akan dibahas di dalam surah

An-NmlinEaAllah

Kedua: Firman Allah Ta'ala, ,+il| bj6; dq A cy) 9f
" Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit,'di pohon-pohon kaytt' Ini berlaku

jikatidak adapngmerrilikinya-6lf \1,2! *Dan di tqrpat-tqtpabnng
dibiHn manus ia." Nlahmenj adikan rumah-nrmah lebah di tiga te,mpat itu.

Apakah di gunung-gunung dan celah-celabnya atau di lubang-lubang pohon

atau padabangrrnan-bangunan yang dibuat oleh anakAdauu sebagai tempat

untuk menyimpan madunyaBo atau pada sela-sela dan dindingdinding dan

lain-laim1,a

,j f dr sini artiqra adalah menyiapkan. Umumnya digunakan rmhft

hal-hal yang berkenaan de,ngan kerja tekun dalarn mengolah dahandahao,

kayr dan penyrsunanqa- Dri kata itu terjadi kata 
"*-irymg 

dibuat untuk

Rasulullah SAW saat perang Badar. Dari ini pula ucapan lrfr sehingga

dikatakan: :jVJ ,tji ,-i;f (dengankasrahpadahuruf ra' atattdengan

dharnmatr padanya) dan biasa dibaca de,ngan dua pola itu.Rr

Sdangkan sernua ulama membacanya dengan kasrah, dan mereka

berbeda pendapat dalam hal ini karena dari Ashim.

Kaiga: IbnuAl ArabiB2 berkata" 'Di antara yang diciptakanAllatt

>,mgpalingmencargrrgftmdatan surahAn-Nahl adalatlkdikamengilhmtl@t

u Al.Iubhu, Al Jukthu dat Al Jibhu tcryat di mana lebabrelctakaa madmya dan
tcryat itu tarya dibuat terlebih dahulu. Bentuk jamaknya: Ajbuf, atal'u Jubuuf, atrlro

jibaah. Sedangkan dal"n, At-Tahdzib: ljbaaftitu banyak" Dftatrkan, '"Teryat lebah
yang ada di grmung dan padanya ia mc4geluarkan madtmya." Lfi- Lisan Al 'Arab, .

ortri: g*.
zI qira'ah ini disebutkan oleh IbnuAthiyah dalamAl Muhanar Al Wajiz (81461) dm

dinisbatkan kepada lbnuAmir. Juga olehAbu Hagran dalam Al Bahr Al Muhirt $1512)
dan dinisbatkamya kepada As-Salami dan lJbaid bin Nadhah- fuga oleh Ibnu Amir,
Abu Bakar dari Ashim" Sedangkan Asy-Spukani dzlam Fath Al Qadir (31248) dza
dinisbatkanryra kcpada lb,nuAmir don Syu'bah.

Rz Lfr ,. Ahlram Al Qur' an kzryaryapula (3/ 1 I 5 6).
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kepada l6ah 4gar merrbuat rumah png saling me,lropang seakm-akan satu

potong saja KE€oa b€nt* s€eerti segtigajika digabung[m masing-masing

kepada bentuk yang semacamnya maka akan me,lrjadi seperti persepuluhan

dan tidak bed(aitan antara keduanya serta ada celah. Kecuali bentuk

s€,pene,lraman jika digabungkan dengan )Nang semacarmya maka ia akan

bersmbung sehingga mqdadi sq€rti satu po,tongm saja"

tr'lrmenAlleh:

a# b L?"tft 9b;,8- d*\5 yrfi ,f ,y,f i
r'A'^;{ a+s ALi q6.1b )4 :nii 3E; +w

@tt:fu-
uKemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan

tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagima). Dari
perut lebsh itu heluar minuman (madu) yang bermacam-maaam

iltarnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi
manusis Sesungguhnya pada yang demihian itu benar-benar

terdapat tanda (kebesaran Tahan) bagi orang-orang yang
memikirkan " (Qs. An-Nahl [16] : 69)

FimanAllah Ih'ala,,ptlii $ n ,5 "i *Kemudianmakanlahdan

tiap-tiap (macam) buah-bwhan." Demikianlah karena engkau makan sari

bunga pe,pohonan. fi +r.S j; ,l&i3 "Dan tempuhlah jalan Tuhanmu

yang telah dimudahkan (bagimu)." Maksudnya, jalan-jalan Rabbmu. ls-
Subul adalah jalan-jalan. Lalu disandarkan kepada kata Tuhanmu karena

Dia adalah Penciptanya. Maksudnya" masuklah ke jalan Rabbmu untuk

memohon rezeki di gunung-gunung dan di sela-selapepohonan.

trf! " Yang telah dimudahtran. " Bentuk j arnak dari if V*S .rtirr1.
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adalalr png taat. Maksudnp, tunduk dan terkendali. lvftl<a iJ! adalah fuaal

ftata yang menur$ukkan arti keadaan) unhrk lebah" Artinla, emgkau fimduk

dan perg ke mana saja pemiliknya me,nghendalcinp, karena dia selalu

mengikuti parape,miUtryake man4unmerekapergi.R3 Demikim dikatakan

olehlbnuZaid.

Ada png mengatakm, 'Yarg dimaksud oleh firman-Np: ift ,Arf*
jalan-jalan "

Ada ymg mengafakm r rii* JtI *i"t,a surgat mudah untuk berjalar

di atasnya. Pendapat ini dipilih otenetn-fUafari.Rl ijl ,atfrn baal dali,

J alan' . Ya 'sub adalatr raj a lebatr" Jika ia berhenti maka berhenti se,nnua lebah

png mengikutinya danjika dia berjalan maka me,rekajuga berjalan

Firmana Allah, nflt fW *f ,'ni:1,34 +W Afi b CP
"Dari pentt lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam

warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi

manusia."

Dalmpotongan alat ini dibahas sembilan masalah:

Peftona:Firman-Np, A#. b i# "Dari peni lebah itu keluar)'

Pesan ini kembali kepada lchabar dalam wujud peyebutan nikmat dan

peringatm adanyapel4irarl sehinggaberfirmar: +W Ah b aF "Dari
penrt lebah itu keluar minuman." Maksudnya, madu Kebanpkan manusia

b€rpendapat bahwa madukeluar dari mulut lebah. Sebuah hadits riwayatAli

bin Abu Thalib menjelaskan bahwa dia bertata ketika meng[rinakan dtmiq

'?akaian anakAdam png paling mulia di dalamnya adalah liur seekor ulat
dan minrmaml,ra 1m.g paling mulia adalah kotoran lebah-'4s

ar DisebuttanolehAth-ThabuidzlamJami'Al Bayan (14194) darilbnuZaiddeugan
mahan),a. Iuga oleh Ibnu Katsir dalam tafsinrya (4/500) dan Ibnu Athiyah d^lam Al
Mulunar Al Wajiz (81 461).

7x Lib- Jami'Al Bayan (14D4).
R5 Disebutkan olehAbu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (51513).
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Dengan demikian makajelas batrwa lebah tidak meageluartan madu

dai mulut Yalrgjelas lebah mengeluarkan madq eakah dri mulutrya atau

dari bagianbawahrryra Al<an tetei kebaikanrryratidak alimm€rdadi senrpurna

melainkan 6*t n kehangatan napas-napasnlxa- Aristoteles telah merrbuat
sebuannrmatrdarikacagunamengamati l€bah-Irbahpuntidak
berbuat apa-qa hinggaAristoteles mengolesi bagim datrn krca itu dengm
lumpur tanah. hi disebutkan olehAl Ghaznawi. Ia memgaf,akan mengenai
pengertian potongan ayat ,"Dari pentt lebah itu kehtd',krena makanan

berproses di dalam pe,lut."

KeduatFirmanAllah lh'ala, :nif 3F; "Yutg bmamn-maum
warnanya." Yang dimaksud adalah macamqta seperti merah, pgtih, kgning
padat dan cair. hdrrkn1a adalah satu naurun mak-malqab@rcm:macm.
Ini menrmjukkan bahwa keragaman tersebut sesuai dengm keragaman

makanan png dikonsumsinya Sebagaimana rasaqrajugab€ragam sesuai

dengan perbedaan tempat gembalaanya- Dari maknaymg demikian adalah

unglc4an Zainab kepada Nabi SAW " I*bahnTn makot dui phon' urfuth
yang busuk baunya.'ry6 ketika dia membandingfun mtra baunya dengan

batMaghafir.

Ketigaz Firman AUah Ta'ala, i,,/f,Jt ,V ,o, 
*Di dalamnya

terdapat obat yang menyembuhlan bagi manusia." Kata ganti (hi yarrlg

bertn nya) kembali kepada madu. Demikian dikntak n olehAl Jumhur.RT

Dengar kata lairU di dalam madu terrdapat kesembubm bagi mmusia

Diriwaptkan dari Ibnu Abbas, Al Hasm, MqiaH4 Adh.Dhahhalq Al
F&ra' dan Ibnu Kaisan, 'Kata ganti itu untukAl Qrn'm. malsrdnla di delmr
Al Qrn'an terrdryat kese,mbuhan.'ry8

7$ Jarasat ttimyaadalah makan Dikatakan rmttrk letxih, Al Jawwic. At Josu aslirryt
adalahsrarayangsornar-silD8r. Sedangkanll 'Urfurtadqlahpfullulf,yugrremiliki
bau tidak sedap. Jika dia dimakan oleh lebah rmka mdu lang fihlsillrann)a sama
dengan barmya . Lifr." An-Nihayah (112ffi) dan Lisan Al 'Arab, ffii: 5p .

7'7 Lib" Al Muharar Al Waj b g I a $) dan Ma' ani Al Qw' an fuyaAsNuhas (4/85 ).
ttst ih. Al BahrAl Muhith(5/513) danTafsirAl Mawardi QB99).
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An-Nfias be,rkate'Ini adalah pand4at llasm." I\daksrdnla, di dalam

apa-apa png kami kisahkan kepada kalian semua be,rupa ayat-a),at dan

keterangan-keterangan terd4at kesenrbuhan bagi mmusiaBe

Ada pula png berpendapaL'Di dalarn madu terrdapat kesembuhan."

Pendapat ini jugasangatjelas, karena kebaqakan minuman dan pasta obat-

obatan (salep) png digunakan untuk terapi, asliryra adalah dai madu

Al QadhiAbu BakarbinAlArabi?o be,rtata'tsrmpirya mengatakm

batrwakata ganti itukembali padaAl Qur'an adalah sangatjauh-" Jikabemar

dari sisi penukilan nirmun tidak benar me,nurut logika Fokus semua

pembahasmadalahmafrLAlQ,rn'mtidakdisehdml,a Dmiki,lilcdalsn
olehlbnuAthiyahTat.

Kalangan png tidak berilnru berpend4at bahwa ayat ini bermaksud

Ahlul Bait dan Bani Hasyim, mereka adalah l€bab sedmgkm minumannf
adalahAl Qur'an dan hilonah-

Sebagim merdrameny$utkm )ang d€mikim dalrm mdlisAl }vlmshu

Abu Ja'frAlAbbasi sehingga seseorang di antara mereka 1mg hadir bertata

kepadanya, "Allah telah menj adikan makanan dan minumarrmu dari sesuatu

lmg kelur dari penrt Bmi llasyim"" Sehingga prahadirin t€rta,a seaangtrrr

pnglainbungkam-742

Keempat:Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan firman

AllalL g-|fu. {q :+ "Di dalamnya terdapat obat yang menyentkthtran

bagi manusia," apal<ahhal itu sebagaimana pada umumnya atau tidak?:

Sekelompok ulamamengatakan,'Dia sebagaimana pada unlunryra dalarn

segalakondisi dm untrft setiry individu."

Diriwapflran dari Ibnu Urnr bahwajika dia mengelubkm admya sakit

Re Lidn- Ma' ani Al Qur' an kar1,a An-Nubas (4lU).
1o [;itrn. Ahkam Al Qar'an,karyarya(3/1 158).
7 1t Lih. Al Muharar Al Waj iz (8 I a$).
7{2 Disebutkan oleh lbnuAthiyah datamAl Muharrar Al Wajiz (&la6ts).
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atau sesuatu lmg lain, maka menjadikan madu sebagai obafirya- Hingga bizul"

jika telah pecah maka dioleskan madu padanyu?a3

Dikisatrkan olehAn-Naqqasy dari Abu Wajratr, bahwa dia bencelak

dengm memggunalon madq me,rreratr suzu (hewan) dengm rnadu dan b€rcbat

de,nganmadu

Diriwayatkan batrwaAufbin MalikAl Asyja'i menderita sakit. Idu
dikatakan kepadanyia, 'Boletrkah aku mengobatimtl berikan aku air, karena

AllalL *i t t it,;ft 6, vi'-t'r " D an Kami turanlcan dari langit air yang
banyakmanfaatnya..." (Qs. Qaaf [50]: 9). Ke,mudian diaberkata: beri aku

madrl Allah SWT telah berfimran, q6:.fW S *di dalamnya terdapat

obat yang menyembuhkan bagi manusia." Kemudian beri aku minlak,
karena Atlah telah berfirman , )L'# tA U "...dari pohon yang
banyak berkahnya...." (Qs. An-Nuur p\: 35). Maka dibawakan

kepadmla smua itu 1ag kemudian dicanpur menjadi satu Lalu diminumkm

kepadanya dan iapun se,mbuh.7{

Ada yang mengatakan berkata, 'Batrwa secirra umum jika madu

dicryndengm cukalalu direbus makameqjadi minummlmg 
"a"gatbmlak

manfaatqra dalarn segala keadaan dan dari segala macam pe,nyakit."

Sekelompok omng me,ngatakarA'TIal (madu sebagai obat) itu haqra

berlaku untuk kasus tertentu dan tidak berlaku tmum unhrk semua penlakit
dan setiap orang. Babkan diinformasikan batrwa seseorang sembuh dengan

obat-obatan fang digunakan oleh orang lain pada suatu kondisi nannrn tidak
padakondisi yang lain. Makapengertian ayat itu adalahpemberitaan dari
Allah batrwa madu adalatr obat karena seringnla madu itu bisa mengobati

penyakit, bisa juga dijadikan sebagai bahan campuran dalam minuman dan

salep.

7a3 Disebutkan oleh Ibnu Al Arabi ddanAhlam Al Qur'an (3lll57),Ibnu Athiyah
dalam Al Muharrar Al Waj iz (81 a$\.

7{ Disebutkan oleh lbnuAlArabidzlamAhkam Al Qur'an (3/1157).



Ini bukm hal buu 1ang ditfiusnslran" Al Qur'm penuh deirp hal yarg

demikimitrBahasaArab adakata ngbersifitrmrmnmunlagdimalsud
lfiusus, dan sebaliknp, ada kata khusus png maksudnya adalah umum.

Yang menunjukkan batrwa hal ini tidak bersifat umurr adalah bahwa

'keserrbuhan' berbentuk nakirah (indefinitif) dalam pola'penetapan'.

Sehingga tidak ada malna umum di da[amnya menurut kesepakatan para

pakar bahasa dan para peneliti.

Al<an tetei sekelompok ulama yang berpendirian hnt memahamirya

ke malsna rmunr Merekamenglrap kesemhhm dai segalamacmperyakit

dengan madu Mereka menglaap kesembuhan dri segala macam perryakit

dengan b€*ahAl Qnrr' an, dengan keseriusan pembenarm dan keyakinan.

IbnuAl Arabi?ls berkatry"Siqa saja yang niatnya le,rnah dan adatrya

lebih dominan daripada agamaqa, hendaloryra diame,lrgrubil nasehat para

dokter. Masing-masing mertrpakan hikmah yang efeltifbagi siapa yang

diketrendaki.

Kelimaz Jika seseorang berkata, "Kami melihat orang-orang )ang
mendapatkm manfaat dari madu dan yang tidalc l.alubagaimana bisamadu

itu obat bagi manlsia?."

Jawabqa, air adalahkehidupan segala sesuatu dan kmri jugamelihat

ada orang mati lorena airjika iamenggunakanryra dengan carapng salatr

dengan peryakit 1mg ada di tubuhrya IGmi juga melihat ada keserrbuhan

pada madu pada sebagian besar minuman. Dikatakan maknanya olehAz-
7;uiE.

Para dokter sepakat memuji manfaat minman dari madu dan cuka7tr

untrk segala macut peryakit Derrikimj' rga segala rnacur satep ymg bahan .

dasarnya dari madu. Nabi SAW telatr memutuskan pe,lryakit berat dan

715 | ih Ahkam Al Qur' an katyatyt (3 I I I 57).
7$ Al Kanjibrz: nama minuman yang dibahasaArab-kan yang asalnya adalah madu

dan cuka.
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menghilangkan rasa sakit yang dikehrhkan seseorang pada pelutrya dengan

merrerintabkannyaminun madu. Ialu saudararryra menyaurpaikm bahwa ia

bertambah sakit, rnaka beliau memerintatrkan kepadmp agar kembali minum

madu hingga alfiirnya sembuh. Beliau pun bersabda, "Maha Benar Allah,

s ementara pentt saudaramu bohong."7 o?

Keenam: Sebagian para dokter yang atheis menentang ayat ini dan

mereka bedota, '?aa dokter sepakat bahwa madu mernbuat diare seseorang

lalu bagaimanabisajika madu dijadikan obat diare."

Jawabrya: Pendryat itubenr adaqra bagi orang ),a4g mqakini Nabirya

SAW, hingga diamenggunakanrryra dalanpolaymgtelahbeliauteNtukan dan

pada tempat yang diperintatr dengan niat dan sikap yang bagus, maka dia
akan melihat mmfaat dan keberkahan padaryra-

Sedmgkan iima 1mg dikisahkan menuf ukkan kebodohamryra dengarr

menukil tanpa batasan. Imam Abu Abdullah Al Mazari mengatakan,

''Sebaiknla diketahui batrwa diare terj adi karema banyak hal. Di antarany4

karena sakit pertrt atau penolakan oleh penrt.T{

Para dokter dalam hal ini sepakat bahwa pengobatannya adalah

mernbiarkannya keluar secara alarni, jika membutuhkan bantuan unhrk

mengeluarkannya maka dibantu selama masih ada kekuatan. Sedangkan

menahanqza akan menimbulkan bahaya. Dengan delnikiarU kami katakarU

'Bisajadi orrrg )ag mengaled diare kaena kepenutran dm pe,lrolakan perut

Maka Nabi SAW memerintatrkan agar minum madu sehingga me,nambah

kwantitas diarenya hingga habis zat yang hanrs dikeluarkan dan berhenti

maninrnnmadrn5a-"

747 HR. Al Bulfiari pada pembahasan tentang kedokteran, bab: Berobat dengan Madrl
Muslim pada pembahasan tentang Salanf bab: Berobat dengan Minum Mad:u (411736
dan 1637), At-Tirmidzi pada pembahasan tentang kedokteran dan Ahmad dalam Al
Musnad(3/19).

7as Habadlpat adzlah bentuk jamak dai habadhai, yaitu: penolakan oleh perut.
Dikatakan: '6 ,).'lU artinya: seseorang mrmtah dan berdiri. Lih. Lisan Al 'Arab,
entri: r4r.
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Jika hal ini diluarpengetahuan dokteq makapog demikian itu suatu

kebodohm ormg )ang toke,na diare terhadap tindakan itu"

At Mazari bertcata: Kami bukan ingin me,nampakan sabdaNabi agar

dibemarkan oleh para dokter, bahkan jika mereka mendustakannya malca

karni akan mendustakan mereka" mengafirkan mereka lika mereka

membuktikan kebenaran perkataan mereka, berarti sabda Rasulullah

membutubkan talsuil atau interpetasi mengiagat adaqra sejumlah dalil, dan

beliau tidak mungf,in berrdusta

KdnjuhzFirmmAllah Ta'ala, qE& ).1 
*Di datarrrryn tedapat

obat yang menyembuhkan bagi manusia." Ini adalah dalil yang

mentmjukkan bolehryra melakukan penyerrbuhan dengm minum obat dan

lain-lainrya Hal ini bertentangan dengan pendryat yang me,makruhkan hal

ini, dari kalangan sebagian para ulama, yang me,mbantah asumsi kalangan

shufi bahua untrk me,njadi wali Allah maka ia hans me,nerima segalabqfuk

ujim dm tidak boleh berobat atau menginglrri hal itrr.

Diriwalatkm dni Jabi4 dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda,

+' piU fl.iri"stitr, t*l sy)r; ,t:,'jh

"Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat mengenai (sesuai)

penyakinya m&a senhthlah ia dengan izin Allah.'as

Abu Daud da At-Ilrmidzi meriwayatkm dri Usmah bin Sfarik, ia

bertata: Seormg Badui bedot4

7'e HR. Muslimpada pembahasan tentang salam, bab: Setiap PenyakitAda Obatrya,
dan Anjuran Bcrobat (4n29r, At-Tirmidzi" Ibnu Majah pada pembahasan tentang
kedokteran,AhmaddalamAlMunad(11377)danAlBulfiaripadapembahasantcntang
kedokteran dengan redalsi yang harryir mirip (a/8).

.lJt I
s- tl tt Surah An-Nahl )



l'frthu rrlu l:t;V t;- ,g 
'iu 

e Nt J'-, r;- 61u'tf
j:;:, (' rjri .t+t t ir;'vt ir t;'tf ;ri+'j'&'t'r\ir;'6

.?St'j6r ii:,Nr
"Apaloh l<ami boleh bercbat, watrai Rasulullah?." Beliau menj awab,

" Ya, wahai para honba Allah, berubatlah s *unguhnTa Allah tidak

menciptakan suatu penyakit melainkan juga menciptakan
penowarnya atau obafirya kcctmli satu penyakit saja." Mereka

berkata, *Wahai Rasulullah, apakah itu?." Beliau menjawab,
scl{g1yg4n.'4so

Ini lafrzhAt-Tfumidzi, dan dia menilai hadlits fr lusot sluhih.

Diriwaptkm dai Abu Khuzmratr dai ayahya iabertata, "Aku penmh

bertanya kepadaRasulullah SArry,'Wahai RasulullalL lageimana p€xd4at

engkau tentangruqiyah yang kami gunakan dan obat sertatameng ng kita
gunakan unhrk melindrmgi diri. Apakah se,lnua itu me,lrolak takdirAllah?.'
Beliaumenjawab,

" Sernu itu bagian dari taWir Allah.'4't

Dia berkata,'lladits hasan,dan tidak dik€Nml dari Abu I(huzamah

selainhditini."

e HR Abu Daud pada pc,mbahasm tentang kedolnerao, bab: Orang Yang Berobat (4/
3 dc,ngannomr: 3855),At-Tirmidzipadaponbahasantcffingkedokteranrbab:Anjurm
Untnk Brobat (41383 dengan nomor: 2038). Ia berkata t€Nrtang hadits ini,'Ini adalah
hadits lrasaz shahih."

75t HRAt-Tirmidzipaaapemtanasantcntangkcdoheran,bab: RiuayattentangRuqifh
dan Berobat (41399) dengan nomor: 2065. dia b€rkata tentang hadits ini, 'Ini sebuah
hadits lrasaz shahih."

*$t )i ut
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Beliau SAW juga bersabda,

c nl oi ..
u?.-n t,r 0t5

'tfF
"Jilra dalam sebagian obat-obat kalian ada kebaikan maka hal itu
ada pada sayatan alat bekarn, setegt*madu dan sengatan dengan
apl Namun aht tidak suka bercbat dengan besi panas.'qsz

Hadits dalam masalah ini sangat banyak, yang berkenaan dengan
bolehrya berobat dan nqnatl melrunrt maloritas t lana. Diriwa),atkm bahwa
Ibnu umar melakukan pengobatan dengan besi panas karena kelumptrhan
pada bagian mukannya dan melakukan ruqiyah karena tersengat
kala-engking;

Dari Ibnu Sirin bahwa Ibnu Umar meminumi penawar racun pada
putranya-?53

Malik beftat4 'TId itu tidak m€,ngrya"

Ormg )@g anti dengar pengobatan seperti itu berhujiatr dengal riwa),at

Abu Hurairab Rasulullah SAW bersabda

*? a p'&f uL? a
. GFI rf +f i3 

)ti)1"r)

a

ot

o'tft r'r o';rU- v rjt? eLit q+*t:) q:ha'^lf'*ta;

r\:fu.\)
"Suatu umat mast*surga secara kcselurahannya|sa karena metelca

752 HR Al Bukha.i pada pembahasan tentang kedokteran, bab: Berobat dengan Madu
(4/9), dan Muslimpada pembahasan tentang salarn, bab: Setiap penyakitAda obatnya
dan Anjuran Untuk Berobat (4/l 73).

7s3 At-Tlryaaq (dengan kasrah pada hunrf taa') adalah obat penawar racuL Ini adalah
kata-kata Persia yang diarabkan. Lisan Al 'Arab, errti: gg.

7s Ungkapan, tiagitti'Jr dengan kata lain:.denggn segata yaog ada didalanrnya.
Sebagaim"na perkataan mer6ka: 'f+.*lt 'f4b4 t3,91+,jika mereka datang dengan
berbarengan di mana mereka yang di belakangi mendorong mereka yang di depan. Ibnu

oy;.*;



tidak melahtkan ntqiyah, tidak melalaican pengobatan dengan

besi panas dan tidakmenganggap sial sesuatu dan kepada Rabb

metekn, merclu bertawalckal."

Mereka berkata "Setiap mukrrin harus meninggalkan serrua itu dan

hanyaberpegrog kepadaAllalu tawaldcal kepada-Nya75'. SesungguhnlaaAllah

SWT telah mengetahui hili-hari sakit dan sehat Jika seseorary sangat tmak
unuk mengurmgi sernua itr atau memarrbah sesmfu d€ngan kemryumya-
Allah swr berfirman, .i {l'i;tt-e*5,nfi A-#6*GlU
'Uili, ol F ,v ,;a "Ilada suatu bencanaptm yang menimpa di bumi

dan (tidakpula) pada dirimu sendiri melainkan telah tqnlis dalam Kitab
(Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya." (Qs. Al Hadiid [57]:
22)

Di arEra 1ag b€rp€ndryat demikiar adalahjetaah fui ahli katmam
dan atsar. Ini adatahpendapat Ibnu Mas'ud danAbuAd-Darda'.

UtsrnanbinAffan merf enguk Ibnu Mas'ud ketika ia sedang menderita

sakit yang altinryra meniaggal duda Utsman bertata kepadanya, "Apa 1aqg

engkau keluhkan?." Ia me,njawab, "Dosa-dosaku." Umar bertanp, "Apa
yang engkau sangat inFrkan?." Ia menjawab, "Rahmat Rabbku." IJmar

bertanya, 'Bagaimana kalau aku panggl seorang dokter untulonu?." Ia

me,nj awab,'Dokter ihr hmya menyakitihr"" Dm setersusn5/a- lladits ini akan

dibahas dalam keutmraan surah Al Waaqi' ah insla All ah Ta' ala.

Waki' menlrebutkan, "Abu Hilal menlampaikan hadits kepada lrarri

dari Mu'awifh bin aurrah, ia berkata: AbuAd-Darda' menderita sakit

sehingga orang-orang menj engukrya dan mereka berkat4'tsagaimana kalau

kami panggil seorang dokter unhrkmu?." Dia menjawab, 'Dol:ter hanya

Al.a rabi berkata, "sesungguhya pii adalah kerikil-kerikil bcsar, ssd,ngLan h#fi
adalah kcrikil-kerikil kccil. Deirgan kata lain: Mereka dataog bersama-sama autara merelra
yang besar dan rereka yang kecil." Lih. An-Nihayah @nq.

7$ DisebntkanolehAs-Suyrthi dalamAlJami'Al Kabir(211893) daririwayatlbnulal,
dan darinya Ad-Dailami dari hadits Abu Hurairah.
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men)akitihl"

Ar-Rabi' bin Khaitsam jugaberpendapat dernikian, sedangf,an Sa'id

bin Jubair tidak suka naiyah" Al tlasan tidak suka minrm sqgala macen obat

selainsusudanmadu.

Kelompok pertamamenrbantah hadits tersebug bahwahadits ini tidak

bisa dijadikan huiiatr karena kemungkinan menunjuk kepada pengobatan

dengan besi panas yang lfiusus makruh dengan dasar bahwa Nabi SAW

pemah me,ngobati Ubay ketika perang Ahzab dengan besi panas pada

tangannya ketika dipanatr, s€ralxa bersabd4 "Kesembuhan itu pada tiga
lul ... " #agaimanayang telatr disebutkan.

Kemungkinanjuga adalahru$nah )ang tidak adadi dalam Kitabullalr"

Sedangkan Allah SwT telah berfinn m, {ti-t i C gt'.it b Ji| "Dan
Kami turtrnkan dari Al Qur' an suatu yang menj adi penawar.... " (Qs. Al
Israa'llTl:82)

Sebagaimana akan datang penjelasannya. Beliau meruqyah para

satrabatnya dan memerintahkan mereka agar meruq5ah sebagaimana akan

datangpenjelasanrya.

Kedelapan: Malik dan jamaah para satrabahya berpendapat tidak
ada z.ah,at madtsekalipun ia menj adi balun makanan. Sedangkan pendapat

Asy-Slaf i berkenaan dengan hat ini befteda-bedaAdapun 1ang dipastikan

dari pendapatrya yang mutakhir batrwa tidak ada zakat madu.

Abu Hmifah berpendapat bahwa zakat madu adalah wajib, baik sedikit
jrrmlahnya atar banyak IGrena nishab menurutryabukan slarat.

Sdangkan Muhammad bin Al Hasan b€rkat4'"Tidak ada kewajiban

apa-apa berkenaan denganqaa hingga me,lrcapai jumlah 8 farak." SatuFarak

adalah 36 nthl hak( I rithF8,244).

Abu Yusufberkata, '?ada setiap sepuluh ziq ftantong yang terbuat

dari luliQ zakatrp saf;.t zU."

Dia berpegang kepada riwalat At-Tirmidzi dari Ibnu Umar, ia berkata

t.*,1



'Rasulullah SAW bersabda

b, aul.f ,;i. ,F ,-e Ft e
*Pada madu maka setiap sepuluh kantong (yang terbuat dari htlit)
zakanya satu kantong (yang terbuat dai htlit).'q56

At-Tilrmidzi menilai, dal"m isnadrrya ada komenta dm tidat( benar dari

Nabi SAW.

Hrus mengamalkan hadits ini menurut kebaryakan ulana Dernikian
juga dikatakan olehAhmad dan Ishal( Sebagian ulama mengatakan,'?ada

madu tidak ada kewajiban apa-apa"

Kesembilaz: Firman Allah Ta'ala, Aiki{ ;giiSlU'l.i 3l
"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda

(kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memihirknn." Maksudn5r4

mengambil pelajaran. Di antara ibrah atau pelajaran )ang ada pada lebatr

de,ngan cara pmdang png tulus dan penuh kelernbutan berpikir berkenaan

deirgan hal png sangat mena\iubkan, maka dia pasti alcan bersaksi dengan

penuh keyakinm bahwa Pernberi ilhml'a adalah Sarg Pencipt4 Allah SWT

dengan benfirk png bagus dqn postur yang sangat lemafu kecerdasannya

dengen''rgkaran-ringkatankondisinya- SebagaimanaAllahberfimraru "Daz
Tuhanmu men alryukan kepada lebah...."

Ke,m'ldian dia makm siesnratu ymg asam, pahit, manis, ag6 dn zat'zat

1mg berbahalaa ymg kmudim dijadikan madu 1ang mmis dan penuh dengm

penyembutr olehAllah" Dalam hal ini me,lnmj u 
Lkan ke-Maha Kuasaan-Nya

756 HR At-Tirmidzi pada pembahasan tentang bka\bab: Ricrayat Tentang Zakat
Madu (3/15 nomor: 629) dari Ibnu Umar. At-Tirmidzi b€rkata, 'Iladib Ibnu Umar dalam
isna&ya ada korentar."
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FimanAllah:

,r$ry l;t(r1"6fb.i;.
;a { ltJ 4,$il :ll'r; ; $1#'A * S* !fi-,

"Allah menciptalun kamurkemudion mewafathan kamu; don di
antara kamu ada yang dikcmbalilcan lrcpada amur yang paling

I.emah (pikun), supaya dia tidak mengetahui lag, sesaatapun yang
pernah dikctahuinyo. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lag.

Maha Kuasa." (Qs. An-nahl [lfl : 70)

Firman Allah Ta'ala, *'A';tefitS 
*Allah menciptakan

lramu, kcmudianmenafatlcan lcamu". Maknanya sudah cukup jelas.

.JOillllt$;&i "Dan di antara kamu ada yans
dilrembalikan lepada umur yang paling len ah (pihtn)." Nlalcsrrdnya.yauig

paliag r€ndah dm paliag hina

Ada ymg mengatakm, 'Yang bukurmg kelnrde dm alraln5a sehingga

atrhirrya dijadikan pihrn dan s€macamnla.'zsz

Sedanglon IbnuAbbas berkata" 'Malcsudqa, menuju kepada umtr
)rang paling re,ndah, menj adi seperti analc-anak yang tidalc merriliki al€I.
Maknanya sangat berdekatan."

Sedangkan dalan Shahih Al Bulfiariterdapat riwayat dari Anas bin
lldalik, ia berkata, "Rasulullah SAW mernohon perlindungan dengan

mengucrykm,

',y +i'il-, ir;t',y A;tritt SSjt',y+i7f ;y';i:;
SirJt'u +';r"?, ,pt

7s7 Lih- Ma'ani Al Qur'an karyaAn-Nutras (4/85) dn Fath Al Qadir (31251).



*Ya Allah, aka berlindung kepada-Mu dari kemalasan, aht
berlindung kepada-Mu dari sikap pengecut, aht berlindung

kcpada-Mu dari kctwanyang pihrn dan aht berlindung kcpada-

Mu dari srfat kikfu'nst

Sdangkan dalanr hadits Sa'ad binAbu Waqqash, beliau bersabda,

,!it ,lsrf Jt"rf ol'uiJ;f
*Aht berlindmg kepada Engkau dari dikembalikan kepada umur

yang paling hina (pihtn).''5e(IilL Al Bulfiari)

* ,+'rX. i\; { & "supaya dia tidak mengetahui lagi
s eruatuptt yang pernah dilcetahuinya." Maksudrryra, kembali kepada masa

kanak-kanak sehingga tidak mengetatrui apa-apa )ang pemah dia ketatrui

berupa be,rb4gai hal karcna terlalu lanjut usiaqra

Ada yang mengatakan, "Ini btrkan untuk seorang mukmin. Karena

seorurg mulcnrin tidak akm dilepaskan ilmunya dai dirin1,a."

Ada pula yang berpendapat "Artinya: agar tidak melalarkan setelatr

mengetahui berbagai hal."Amal diekspresikan dengan ilmu karena amal

menrbutuhkm ilmu Kaenapengrun n{u usia tefiadry analryra lebih dalmr

daripada pengauh itnuqia

Sedmgkal malma )@g dimaksud adalah alasan bagi orang-orang yang

mengingkni kebargkitan di akhirat, maksudqnL Dzat 1mg mengembalikan

kepada kondisi sedemikian itu pasti mampu mematikannya lalu
menehi&pkmr5na kembali.

7st HR Al B"khari pada pernbabasan tentang doq bab: Memohon Perlinduagan Dari
Urnrn Tua yang Pilun (4/l 08).

75e I{R. Al Bukhari pada pembahasan tentang dog bab: Memohon perlindungan dari
SimtKftir(4/108).
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FirmanAllah:

,siTt I j'd O"fi c,5" -o.3It Af ;t' t::bzJ. -fr ffis

iit i;.f"';t'; # 4 ?$Al a'r-i; t1 U, ry2
@5r3;?

uDan Allah melcbihkan sebogian kamu dari sebagian yang lain
dolam hol rczhi, tetapi orang4rong yang dilebihkan (rezhinya ilu)

tidak mau memberikan rezhi mereha kepada badah-budakyang
mereka milikr, agar mereh.a sama (merasakan) rezki itu. Maka

,nengalra mereka mengingkari nihmat Allah.D
(Qs.An-Nahl [16]:71)

FirmanAll ahra'ala, Q3!t O y".;b#;.,fi XfiS "DanAttah
melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki."
Maksudnyr4 menjadikan di antara kalian sebagai orang kaya dan sebagian

),mg lain s€bagai ormgfalcir, merrdekadanbudak l;U:t <J.fr t!*Tetopi
orang-orang yang dilebihkan", maksudnya, dalam hal rezeki itu.

?;'Al A'4 6|)o4;r rsiTtl " M em b er i kan rez ki m e reka kep a d a

budak-budak yang merclca miliki". Maksudnya, para tuan tidak mau

memberikan rezekinya kepada para budak yang mereka miliki sedikitpun

sehingga para budak saura dengan para tuan-dalam masatah harta hi adalah

penrmpamaan yang dibuat oleh Allah bagr para penyembatr berhala.

Maksudny4 jika harrrbamu bersamamu dengan derajat yang sam4 maka

bagaimana bisa kalian jadikan mereka hamba-Ku yang sama dengan-Ku.

Ketika tidak menjadikmpaatranrba sebagai sekutu dalam kepemilikan harta

makapara tuan ini juga tidak memperbolehkanmereka untuk melryelartukan

Allah SWT dalam menyembah kepada selain-Nya berupa bertrala-berhala

dan patung-patung serta lainnya yang disembah. Seperti: para malaika! para

nabi karena mereka adalatr hamba dan maktrhrk-Nya- Makna ini diilarti oleh

Surah An-Naht



Ath-ThabariTo. De,rnikian dikatakan oleh lbnuAbbas' Mujahid, Qatadah dan

lairlain"

Dari lbnuAbbas pula, batrwa ayat ini tunrn berkenaan de,ngan orang-

orang Nasrani Nejran ketika mereka mengatakaq 'Tsa binAllah (Isa adalah

putaAllalr)", makaAllah berkata kepadamerek4',s;li $,+r 3-fi Vi

itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang

merelra milih)." Maksudnya, tuan tidak merrberi ke,pada budak png dia

milikidadr€zeki ngdiberikankepadmyasehinggatuandatbtrdaloryasma

dalam hal memiliki hata secara slar'i. Bagaimana kali41 fdha kepada-Ku

dan kalian tidakridhakepada diri kalian sendiri sehingga kalian 6gxdadikan

untuk-Ku seorang anak dari harnba-Ku._Sejafn denqan ayat itu adalatl

firmmAllab G, #_'# q y,i..{ r,-'i:;'t ; xt € rt-3;'l ;; ir & o.:$
;;"rA?5W-;?;X"il#^tr;#^;^il7";r
lramu dari dirimu sendiri. Apakah ada diantara hamba-sahaya yang

dimiliki oleh tangan kananmu, sehttu bagimu dalam (merniliki) rezki

yang telah Kami berikan kepadamu; mala kamu sama dengan merelca

dalam (hakmempergunakan) rezki itu...." (Qs.Ar-Rum [30]: 28)

Ini menunjtrkkm balnra sorang budak tidak merriliki lcuasa es diriqa
sendiri sebagairnma 1mg disebutkan di atas tadi.

7@ Litro- Jami' Al B ayan l4l l4l.
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X'lrmanAllah:

'a{. eqil il €,*i +"$G;'t U € &* riti

V ii;&s'o;d Jqfiif"r,i;i 5; &r;til*'t
6tttfr

gAllah menjadikan bagi hama istri-istti dari jenis kamu sendiri dan

menjadihan bagimu dari istri-istri kantu itu, anak-anak dan cacu-
cucu, dan memberimu rezki dariyang baih-baih Makamengapakah

mereha berimaa kcpadayang bahil dan menginghari nibnot
Allah ?.' (Qs. An-Nahl ll 6l : 7 2)

Firman Allah ra'ata, +iif *=Li ; & ,k fiitS "Ailah
menjadilran bagi kamu istri-istri darijenis kannu sendiri.u Ja'ala artinya
adalalr menciptakan" dan telah dijelaskan di atas. q"ilf i;tf irr 

*Bog,

lwmu istri-istri dari jenis kamu sendiri." Maksudnla, Adam dan diciptakan

darinyaHawaT6r

Ada yang berpendapat, 'Makna '€*jll 'u '€ Ji| adalahbatrwa

'dari jenimu dan macmrmu serta sebagaimana penciptaanmu'.''o

Sebagaimana dikatakan , 
*lljil U j*t €iE 'ii *sunssth

telah datang kcpadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri." (Qs. At-
Taubah [9]: 128). Maksudnya, dari jenisAdarn (manusia). Dalam hal ini
bantahan bagi orangArab yang berkeyakinan bahwa dirinya telatr menikah

denganjin dan bersetubutr dengannya- Hingga diriwalatkanbatrwaArnnrbin

75r Sebuah atsar yang disebutkan oleh Ath-Thab ai dalanlami'Al Bayan (14/96), An-
Nuhas dalamMa'ani Al Qur'an (4187),IbnuAl Jauzi dalamtud Al Masir (41469) dan
As-Suyuthi dalamAd-Dun Al Mantsur (41124'y.

?o Ini adalah pendapat Ibnu Zaid sebagaimana dalan hd Al Masir (41469).
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Hindun me,nikatr de,ngan hantu yang dia sembunyikan dari kilat agar tidak

melihatnya sehingga ia melarikar diri. Kemudim ketika di suatu malam kilat

berkilau sehingga merrperlihatkan Si'lat (hantu)76itu sehingga berkata,

"Amru!". Ialu iaprmmelarikan diri surpai alfiiqraAmu tidak melihatrya

untuk selama-lmanya Ini adalah sebagim cerita&stanya

Jika dinyatalon boletr di dalam hukum dan hihnah Allah maka hal itu

dike,mbalikan kepada para filosof yang mengingkari adanyajin dan

mengfulalkan makmm mereka

Firman Allah Ta'ala, u.. rar";l 6 & J;i "Dan
menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak."

Dalam potongm apt ini dibahas lima masalah:

PertamazFirmanAll ah Ta'ala, iy$. taa";t il & &:t "Dan

menjadikan bagimu dari istri-istri lcamu itu, anak-anak."

Secara ztrahir menjelaskan nihnat benrpa anak-anak disebabkan dari

keduanya (suami-istri) secara bersama-sama. Akan tetapi, ketika Allatt

menciptakan malq lalu sunni berpisah dari isrinyamaka mak itu disadatorl
kepada istiqra. Oleh sebab itu dia mengilarti ibuqra dalam status sebagai

budak atau seb4gai orang merdeka, begitu pula dalem masalah hartanya

IbnuAlArabiTa berkata "Aku penrah mende,ngar seorang Imam dari

madztrab Hanbali di Madinah me,npmpaikan salam kepadaAbuAl Wafa'

Ali bin Uqail dengm mengdakal'Sunggub seormg mak itu mengihti ihm),a

dalam unrsan harta dan dia hukurnrryra sama dengan ibrmya dalarn kaitanqra

sebagai budak atau merrdeka Karena dia terpisah dari a1ahrya dari sisi b€rdtr

(nutfah) dan bukan dalam hal harga, harta atau manfaat. Akan tetapi dia

76t As-Si'laat danAs-Si'laa adalah hantu. Ada yang berpendapat'Dia adalah wanita
penyihir." if;,Jlt yli;-lt artinya: seorang wanita-itu tlhh menjadi seperti si'laat
buruknya dan berkuasanya. Dikatakan demikian ihr adalah untuk wanita yang suka

berbicara kas6 dan keji. Lih- Lisan Al 'Arab,en:til. )u.
74Lido" AhkamAl Qur'an karyanya (3/1161).
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mengusahakmqaymgdiusabakmibuqradankaenaituiamengilorti ibuqra.

Sebagaimana jika seorang pria makan buah kurma di atas tanah milik orang

laiq lalu biji kunna itu jatuh ke tanah dan tumbuh menjadi pohon lorma,
makapohon itu menjadi milik si perrilik tanah itu dan bukan menjadi milik
ormg yagmakmkumrame,lnrrutkesepakahumat, I€rcnadiatelahterpisah

dari pe,makan dan tidak ada harga atas biii itu."

Kefiu:Firmrrr.Allahilb'ala,{'.t/'s"Dotanan-anan"IbnuAlQasim
meriwaptkm dari Malik, ia berkat4'I)an aku bertmya telrtang firmmAllah
SWT:'r'* S'o$' Anak-anak dan cucu-cucu', ia me,nj awab,' Al H afadah

adalah parapembantu dan pra pe,lrolong menunrt pendryatku'.''5s

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas berke,lraan dengan firman-Nya r'aiti;S
"Dan cilcu-cucu", diaberkata, 'Mereka adalahparapenolong. Orang png
menoloqgmu maka dia adalatr cucltra1l" Dkatal(fri k@m14, "Apakah oralg
Arab mengetatui hal itu?." Dia menj awab,'Y4 dm mereka mengatakan hal

itu.765Apakah engfau tidak mende,ngar unglapan seorangpenyair:

JGtri L3tffi |AbL{" $);'r,,
' 

,oro Oortortu ,rSop di sekitarnya dengan menerima

Tali kendali unta-unta di telapak tangan mereka767

Maksudnya, mereka segera memberikan bantuan tenag u Al Walaid

artinya para perrbantu Bentuk tunggalryra edalahwaliidah.

Sedangkan lbnuArafah berkata, *Al 
Eafadaft menurut orangArab

"dalahprapenolong 
74. Jadi, setiap orang melaku*an suatu amal-p€ftuatan

76 Disebutkan oleh lbnuAlArabi dal"m referensi yang lalu
76 Disebutkan olehAth-ThabaridalamJami'Al Bayan (14197),IbnuAlArabi dalam

Ahkam Al Qur'an Qlll62), Ibnu Katsir dalamTaftirq,a (a/50Q.
7d Sebnah bait karya Jamil di Slainat Al 'Adzra.Baitinidalil p€oguat bagiAbu Ubaidah

dalamMajazAlQur'an(1/3@t),Ath-ThabaridalamtafsimyaQ DT),An-Nuhas dalam
Ma'aai karyrarya (4190),IbnuAthiyah dalanAl Muhanar Al Wajiz $1a67).Lth. Al-
Lisan Al 'Arab dan At-Tazj (s5.).

?a Lidn. Lisan Al'Arab,entri: .rir ..
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dengan ketaatan dan dengan ce,pat maka dia adalah i aafid.Ymgderrikian
inis6agimma u gi-Tarmere.ka:'+Jt,# |41 (Menujukepadanuaktr

benrpaya dan bersegera).7o. Sehingga al bafadaaiartinya cepat.

Abu Ubaid berkat4 *Al 
flafad arfnyaadalah kerj a dan bakti.'ryo

Sedangkan Al Khalil binAhrrad M<a$ "Al Ha/hdah merruu:'ttorrng-

orang Arab artin1a adalah para pe, rbantu.'ryr Demikianjuga dikatakan oleh

Mujahid-

AJAzhartr berkat4 'Dikatakan bahwaAl Hafafuh adalah anaknya

anak-anak (baca cucu)."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan dikatakan, "Dua saudara

per€,mpuan.'% Dikalakan oleh Ibnu Mas'ud, Alqamah, AbuAdh-Dhuha,

Sa'id bin Jabirdan Ibrahim- Ymg demikian seb4gaimanaungf,rym seorang

pcrrydn

'.).b1 ,*:U FLI';i
aa

tai a 1. t '. ..ttz1.itl .5lr.f tt*t:

76e Ini adalah bagian ujung sebuah doa yang ma'tsur dalam qunut yang
digunalsa untuk bcrdoa oleh Umar bin Al. Khaththab RA. Bagian awalnya:
. i.,ttltir.:ft -:S:yt;;t'lJ,.,ti? t-t'$if t,tl i$i (ya Attah, sunsuh-kami memohon
pertol6ngan, petunjuk, ampunan dan khmi.bertaubat kepadg-Engkar......). Di
antaranya W: ....:.tfii r;Li {)b ,34u't }aUi iir ltUJ'fitti ea Auah, hanya
kepada-Mu kami menyembah, hanya untuk-Mu kami mi:nunaikan shalat dan
bersujud, hanya kqada-Mu kami berupaya dan bersegera......). Dengan kata lain:
Bersegcra taat kepada-Mu dan menuju keridhaan-Mu.

77o Lih. Lisan Al'Arab pd4snt'i; air.
7r Disebutkan olehAth-ThabaidzlamJami'Al Bayan (14197) dari Mujahid dan lain-

lain Juga darifin-]r[ubas dalam Ma'aniAl Qur'an(4189),lbmt1l31sirdalam tafsinrya(4/
506).

m Litrn. As h- Shihhah (A 46q.
73 Disebutkan oleh Ath-Thabri dalam Jami' Al Bayan (14196-97),An-Nuhas dal"m

M a' ani Al Qur' an (4 I 88\, Ibnu Al Arab i dalam A hkam A I Qur' an (3/ I I 6 I ).

'# A-c{tr,4
)js Trist :Wgr'r:*

Tafsir Al Qurthubi r_:!I J]:T I

lt)



Jika jiwafu bersamalru tentu aht telah menjadi

Cuannya sebagaimana diyakini banyak orang

Akan tetapi jiwalat di bawah htasa ryahht

Sehingga menjadi lcebencian yang kotor untuk memadukan

kchinaanTTa

Zinmeriwayatkar dri Abdullah png mengahka, "Al fl$adahadalah
para besan.'ns Ini juga dikatakan oleh Ibrahim dengan makna yang sangat

berrdekatan.

AlAshma'i mengatakan bahwaAl Khatanaadalah kerabat dari pihak
wanit4 seperti : apbnp, saudaranya dan lain sebagain),a. Sedangkan asft -
shhar adalahkerabat dari kedua belatr pihak.76

Ada yang mengatakan I tbt gri g jl iili 'a't (Futan
berbesanan dengan Bani Fulan dan berbesanan).

UngkryanAbdult*: ieli ii bisa mencalctrp keduamakna secara

bersama-sama Bisa yang dia maksud adalah ayah wanita dan lain-lairurya
dari kalangan kerabafirp, dan bisajugamakna png diamaksud adalah'Dan
Diamenjadikan rmhrk kalian dari pasangan-pasangankalian arak-anak lelaki
dan anak-anak per€Nnpuan png kali 61 nikatlkarl" Sehingga karena mereka
kalian memiliki para kerabat dari pihak 1ang perempun

Sedangkan [<rimah bed<at4 " Al flafadah sirya saja png melrrberikan

manfaat kepada pria dari kalangan anak-rnalrn)a-'7

7'DalilpeirguatbagiJamilDiadaln,Al-Lisazpada,entri: tb,FathAleadir(3DS3),
An-Nukat wa Al'U1run (A402').

75 sebuah atsaryang disebutkanolehAth-ThabaidalamJami'Al Bayan(r4tg7),An-.
Nuhas dalamMa'ani Al Qur'an (4/88), IbnuAthiyah dalanAl Muhanar Al wajiz (8t
466), IbnuAlArabi dalam AhlcanAl Qur'an (3/116l) dari IbnuAbbas.tan Ibnu Katsir
dalam tafsirnya (a/506) darirya pula.

76 DisebutkanolehlbnuAlArabid^lamAhkamAl Qur'an(3/ll6l) danAsy-syaukani
d qlam F ath A I Qadir (3 /253').

m Disebutkan oleh Ath-Thab ari dalam Jami' Al Bayan ( l4l98) dan An-Nuhas dalam
Ma'ani Al Qur'an (4189\.
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Sdanglgn asalnya adalah dari kata:'r*,;-'rf, (dengan fathah pada

' ain al fi ' I padaf il ma{hin}a (h0a kerj a masa lalu) dan dengm kasah pada

' ain al fi 'l padraf il mustaqbahya (hA kerja yag akan data$ ymg atiq/a
cepd dalam b€rjalan, sebagaimma r.ngk4lm Kutsair m:

...!#:i;tSr:*
" Para pembantu di antara mercka sigap ... ."

Juga dikatak^n, ".efibdm Ufi;,f dua kata yang artiqa berbald."

Jugadikatakm,*'$tLrl*r",ibsmadengmi2eani:b(pEnbmtr)."
lir; d- itii samadengan }tf aniT.

Al l\dahdau/i batata'Si4a sqia ymg menjadil@'anak{uol' sebagai

'prapernbantu' maka diameqiarfikerrqraterprfrrc dfii leta-l<ata s6ehrmqlia

dan dengm itu ia berniat mendahulukm" Sealon-akm dia be*ata,'Dia telah

menjadikan b4gi kalim sucu-cucu drn anak-uak bagi kalian dari pasmgan-

pasurgmkalim."

Menurut saya (AI Qurthubi), "Apa5rang dikatakan olehAlAztrari
bahwa Al Hafadah adalah cucrt hal itu dad makna elsplisit Al Qrr' a4' dan

menjadikan bagimu dari istri-istri karrru itu, anak-anak dan cucu-cucu."'

Jadi Allah me,rdadikm anak-nnak d,m cucu-cucu dari para istri.

Sedangkan Ibnu Al Arabi'z'e berkata,'Yang paling j elas me,lrurutku

berkenaan dengan rmgkrym id;'J dE i adalahb ahwaat bqt rz adalah anak-

anak kandug seorang pria sedangfun al hafadah adalah anak-anak dari
,nak-makkandrms),a"

Sehingga asal ayat tersebut menjafu: Dan Dia telah menjadikan bagi

kalian dari para istri kalian anak-anaklelaki dan dari anak-anak lelaH
itu para anan. AJllasatjuga meirpbulkm malcnanya yang sama

7t Sebuah dalil pendukrmg bagi ,anilAlAdzri sebagaimana telah kami sebutkan di
atas.
n Lfr" Ahlcam Al Qur' an (3 I 1162).



Kaiga: Jika kita mendalarri ungkapan Mujahi( IbnuAbbas, Malik
don para ulama bahasa berke,naan dengan ungkapan mereka batrwa al
fta/bdahadalah parapembantu dan parapenolong maka telah keluar dariAl
Qur'an de,ngan penjelasan png sangat bagus. Demikian rlikatalcm oleh Ibnu
AlAmbi.780

AI Bulfiari dan lain-lain meriwaptkan dari Sahl bin Sa'ad bahwaAbu
Usalyid As-Sa'idi mengrrndang Nabi SAW dalam pesta pernikahannya,

sedanglran istirya adalah penrbantu mereka. . . . . .tladits. Ini telah dijelaskan
di dalarn surah Huud.78r

DalarnAsh-shatrih dariAiqa[ iaberkata "Akutelah memintal kalung
binatmg laubanNabi SAW dengm kedua tangmku-'e Hadits. Oleh sebab

itu para ulama kita berkata, 'Tlendaknya dia menggelar kasur, memasak
dengan kuali dan menlapu lantai nrmah.'ry Tentunlra hal ini sesuai dengan

fondisinya dan tradisi setempat. Allatr SWT berfirm e \;i * $+S
Wir*:*;."...dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia

merasa senang kcpadanya." (Qs. AIA raaf [7]: 189).

Seakan-alcn Dia menghimpun padaqra ketenangm dan kese,lrangan

serta berbagai macam bakti sesuai dengan adat yang berlaku untuk kita-

Kuntpotz Suani merrbantu isfrinya bedcenaan dengro hal ymg ringm-
ringru- Hal itu kaena riwayatAiqah batrwa Nabi SAW melakukan pekerjaan

istiqra dmjikamendengar adzan malra beliau berargkat p€rgt.r* Ini adalatl

pendryat lvIalik,'Dm me,mbantun5/a-"

M LJtro. Ahkam Al Qtr' an (3 I I 162).
?Er Lih- TafsirsurahHuud ayatTl.
7u Hadits siahih dq"- tslahberlalu takhrijnya.
7s3 1Ut'p artinya: menyapu rurnah. Al Qimamah adalah saryalL ssdangkan lf

Miq ammah allalah sapu. Lih. An-Nihayah (41 | lO).
7E1 HR Al Bukhari pada pernbahsan tentang naftah, bab: I(hidmah Suard Terhadap

Istiryra (3/288 dan 289), danpadapembahasantentangAd-an, bab: Orang yang Sedang
Memnuhi Kebutuhan Istrinya r.alu Shalat mau Ditegaldcan (lllz4),Abu Daud pada
pembahasan tentang etika, At-Tirmidzi pada pernbahasan tentang Qiyamat danAhmad
dalamAlMusnad$la\.
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Sdangkan dalam Al*lakAn-Nabi dijelaskan bahwa beliau SAW
maryeftafti snndalnyaseodiri, meq4unrmahpdmmenjahit

Saat Aipah ditmyq "Apa yang dilakukan Rasulullah SAW, di
rumahnla?." tramenjawab,'3"1a1 adalalr manusiabiasadi antramanusia,

beliau membersihkmpakaim5a memerah susu karrbingnya dan melapni
diriqrasendiri.'ru

Kelima: Me,mberi nafkah kepada Istri b€rupa seorang pe,mbantu

(perempuan). Ada yang berp€rd4at boleh lebih dari satq sesuai dengan

kekalam dan ke&rdukm sosiahya Ini addah suatu perkra ymg berkaitan

dengm tadisi ymg menpakm Erui'ah

Para isti orang-orang Badui dan para penghrmi daerah pedalaman

beftakti k€padapra srmi medo dalsrr peryaiagm air dm menggembala

t€mals

Sedanglmnpara istri ormg-orang kota sebagian mereka me,mbmtu

smiryra melakukm hal-hal ringm- Sedmg[m pama ormg kay,a berkhi<tnat

kepadapra istrirya dm memuliakrrnyajika srmi seorang 1mg me,miliki
kedudukm. Sdmgkanjikabertenaan dengan perkara png sulit maka istri
merycrabkm hal itu kqada suminya

FirmanAllah Ih'ala, p*t'u Ff;: "Dan memberimu taeki dari
yang baik-Daft 'maksudnp, berrpabuah-buahan, biji-bijian dan hewan

,yrlgl "Maka mengapakah kepada yang bathil,- maksudnya, patung-
patung.786 Demikian dikatakan oleh lbnuAbbas.

'Or*'1 " Mercka beriman.- Qira' ah jumhur adalah de,ngan hunrfya'.
Sedangkan Abu Abd Ar-Rahman membacanya dengan huruf 1s\.7t7

7s HR Ahmad dalamil Musnad (6t2iq.
ru Disebutkan olehAn-Nuhas &'l,'t I'rab Al Qur'an (21403) dengan keadaan tidak

manshub.
zoz qira'ah ini disebutkan oleh IbnuAthiyah dalamAl Muhanar Al Wajiz (8t4?0) dan

dinisbatkan kepadaAbuAMAr-Rahmn dan ia berkat4 "Aku meriwayatkannya dari
Ashirn"Artinya: IGtakankepada mereka wahai Muharnmad" Disebutkanjuga olehAbu
Hayyandalam Al BahrAl Muhith(5l5lQ,Asy-Syaukani dalamFathAl Qadir(31253).



*llt 9;iu,. 1 " Kqada nibnat Al lah," nakwfuya,Islam.'rrii; 7 
* U"r*

mangingkari."

FirmanAllah:

*i$r:,p":i!-Ji AG:l$aq$c fi o;3o2 tt:+,Jj

*f3 ia'fi6)i cvr ii;u*j{6 6u ori+rs-* 4
@'otI&{

nDan mereka menyembah selain Allah, sesuotu yang tidak dapat
memberikan rez*i hcpada mereko sedikitpun dari langit daa bumi,

dan tidak berhuasa (sedihit juapan). Maka janganlah kamu
mengadakan sekutu-sekata bagi Allah. Sesungguhnya Allah

engdahai, sedang kamu tidak mengetahalD
(Qs. An-Nahl [1 6l : 73-7 4)

Firman Allah ra'ata, e, 6itl Ay;$ 6 lrt irr|.,'.'oyW
y"r,;lti "Dan mereka menyembah ietain Altahi sesuatu yang tidak
dapat memb erikan rezki kepada mereka dari langit," maksudnya, huj an.

nfiVU 
udan bwni," maksudn5na, tumbuh-tumbuhan . €j *sedikitptm." N

Akhfasy berkata'Ini me,lrunjuk kepada seb4gian rezeki.'"8t

Sedangkau{l Fana3 78e beftata' Dia fui marchub deagar. melrunjuk
rczeb,dengan kara-kata itu." Maksudny4 mereka me,lrye,lnbah apa-apa png
tidak berkuasa memkrikan rezeki sedikitpun kepada mereka Ari+zs-1i
"Dan tidak berhtasa (sedikit juapzn )." Maksudnya, mereka tidak mampu

7tr Lih. I' rab Al Qur' an,karf An-Nuhas (2/ 403).
tw lit- ltylt'sni Al Qur' an Ql I lO).

@



melaknkm ryla-q7a. I{akuanya, mereka adalah patung-patung.

ArtlT fi U{# $i "Maka ianganlah kamu mengadalun sehiu-
sehrtu bagi Attah)." Makzudnya, j angan se,nrpakan semua benda keras itu
dengan-Nya, karena Dia adalatr Esa dan Maha Kuasa yang tiada setara

dengrop. kd telah dijelaslon di muka

finnanAllah:

q1-ifi+3;r* e 3*'+ GS u't,.;ri ;)t 3fi$ Qi|t*(tr,fi;L'ii'frfr+i*
':n J-df -a r,'.i:,s i f^1';;,';;;5-',y fres W \ #-3it t!; ; (i;)lq

g)r.

T AUah membuat perampamaan dengan seotang hamba sahaya

yang dimiliki yang tidoh dapat bertindak terhadap sesuatupan dan

seorang yang Kami beri rezhi yang baik dari Kami, lalu dia

menalhahkan sebagian dari rez*i itu secara sembunyi dan secara

terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi

Allah, tetapi kebanyahan mereka tiado mengetahai.D

(Qs.An-Nahl [16]:75)

Dalmr alat ini dibahas lima masalah :

Pertama: Firman Allah Ta'ala, 'W frit +i *Allah membuat

pentmpamaan." Nlah SWT mengingatkan akan kesesatan orang-orirng

rusyrik kd be*aitm dengan yarg s$etumrya dai perytehfm nihmat-nilanat

Allatr atas mereka dan tidak ada di antra tuhartuhan png mirip sedernikian

ihr.

'lliffi q3$ "Attah membuat perumpamaan." Maksudnya,

menj elaskan sesratu yang meryrenrpaiqra. Kemudian Dia meryrebutkan hal

itn dengan berfirman, (F, (t;b "Dengan seorang hamba sahaya yang

1)#-*i:iLf
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I

dimilid."\ilalafuya,sSagaimmaseor4glranbasabaya ngdimilikiyurg
tidak manFu meogatr urusm.),a sendiri sarra sekali tidak smra dengan orang

merrdeka, demikian jugaAto (Allah) dan patug-patung ini. Sesuatu png
menjadi penrmpamaan dalam ayat ini adalah seorang hamba sahaya yang

sedemikian tadi ciri-cirinya yang dimiliki dan tidak punya kuasa apapun

berkenaan de,ngan harta atau unrsan diriqra se,lrdiri. Bahkan ia dikendalikan

olehkehendaktuanqra-

Dalm apt ini bukan b€rarti seinua hamba sahaya mmiliki semua ciri-
ciri sedemikian itu Bentuk nakirah (ndefuittf) dalmr itsbat (penetAm) dan

tidak hanrs kompnehensifsebagaimanamenunrtprapakfi bahasapng telah

djelasl<m di mukaAkan tetapi memberikarpengsrtimbahuaymg dimaksud

adalah satu orang saja Jika setelahperintah atau larangan atau sesuatu png
dismdarkan kqadra mashdarmaka png derrikian menunjutt<an keunrnm
(p€d€naralm).

Sebagaimanaungkapan: y"r,, c,{ 1i )q ;ipf gUeraetatcan satu

orang dan jangan sepelekm satu orang). Sdangkan mashdar adalah seperti :

Fi 9fo1. 
(Pemerdekaan budak). Maka manusia apapun yang dia

merdekakarU dia zudatrbebas dari perintatr itu danboleh adapengecualian

drirya.

Sedangkan Qatadah b€rkata,'Ini adalah perumpamaan bagr seomng

muslim atau seormg kafir." Qtadah benmadzhab bahwa soorang hmba png
rlimiliki adalah soorangkafrlrrena diatidakmendqatkmmarfrat di akhirat

s"ma sekali dari ibadahnya-

Dan makna U ,6:, I idfit ,y-l 
* 

. . .dan seorang yang Kami beri
rczki yang baik dai Kami..." adalah seorang mukmin.m Yang pertama

adalahpendaatjunhu dari kalangan atrli talnril.

e Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan (141100), An-Nuhas dalam
Ma'ani Al Qur'an (4lgzr,Ibnu Katsir dalam tafsinrya (41507),IbnuAthiyah dalamAl
Muharrar Al Wajb (81a7 \, dan Ibnu Hallran dalam Al Bahr Al Muhith (5/5 I 9).
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AlAstrmun berkat4'Yang dimaksud dengm budakyang dimiliki adalah

png munglcin lebih lorat fi sikny4Dr dan lebih tampan wajahnya dari tuannla,

pngmanadiamer€ndahkan diri kepadatuanrryra itq hanlamampu melakukan

apa-apa )ang diizinkm bagirya, sehinggaAllah SWT menjadikannya sebagai

sebuah perumpamaan Itdaksudrrya, jil<a ini keadaan kalian dan keadam budak

kalianmakabagaimmakalianmorjadikanbatu-batu ngmati sebagai sehrtu-

sekutuAtlah sWT dalam melalnrkan penciptaarl padahal kepada-N1a segala

macam ibadah ditujukaq sedangkan batu-batu itu tidak berakal dan tidak

me,ndengr.

Kedua: Kaum muslim memahami ayat ini dan ayat sebelumnya png
menunjukkan rendahnya kedudukan budak dari orang merdeka dalam hal

ke,pemilikan, batrkan sekalipun diboi hak kepemilikan ia tidak bebas.

Illamahakffiat4'?erbudakanmenafikanhakkepernilikm, sehingga

seorangbudaktidakmerrilikirya-ryasamasekaliseketikaitujuga-"Iniadalalt

pendapat Asy-Syaf i dalam pendapat banrnya (png difatwakan ketika di

Mesir). Yang demikian itujuga dikatakan olehAl Hasan dan Ibnu Sirin.

Di antara mereka ada yang mengatakan, 'Budak memiliki hak

kepemilikaq haqa saja dia memiliki hak kepemilikan png kurang (t€ftatas),

karena tuannya pasti merebutnya dari tangannya kapan saja dia mau." Ini
adalatr pendapat Malik dan siapa saj a png mengilartinp Yang demikian ini
juga dikatakan oleh Asy-Syaf i dalam pendapatrya png lama (fbtwa png
disaurpaikan ketika di Irak). Ilri juga menrpakan pendryat ulana Zrahiri.

Oleh sebab itu sahabat kami (pengikut madzhab Maliki) berkata,

'lbadah hart4 baik benrpa zakat atau kaflbrah tidak wajib atas budak. Juga

ibadah-ibadatr fisik yang bisa memutuskan dirinya dari berbakti kepada

tuanrrya, seperti: Haji, jihad dan lain sebagainya"

7et A-I Asr adalah.luatnya fisik yang diciptakan. Allah SWT berfirman,
p':f t$i,t1/1 ailiil"';thJ gami telah menciptakan mereka dan menguatkan

iersendian afiuli merela..), dengan kata lain: Kami luatkan ciptaan mereka. Lih.
Lisan Al'Arab, eati: r.1.
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Faedah masalah ini adalah bahwajika seorang tuan memberi budak

laki-laki seorang budak perempuan maka diaboleh menyetubuhiqa de,ngan

dasar keperrilikm budak itr Jika dia merrberinya erryat puluh ekor kambing

lalu sampai pada haul-nya (masa satu tatrun) makatidak wajib atas si tuan

-'r,ah),a krena serrua itumilik orang lain Demikimjuga atas

hamba kaena dia memilikiryra tidak tetap.

Ularna Irak berkata, "Tidak boleh bagi tuan melryetubuhi isti budak

itu. Begitupula wajibqra zakat atas tuannyajika kambing itu telah mencryai

nislab (ymlahmaksimal png ditentukan untuk dikeluarkan zakatryra) dan

hatrl, sebegaimana png sudah berlaku.

Dalil keduabelahpihak dalam masalah ini dqat dilihat dalam buku-

buku tentang perbedaan pendapat.

Adryun dalil png tegas menunju}kanrryra adalah firmanAllah SWT,

'61*'# 6fifi *Allah-lah yang menciptakan kamu, kcmudian

memberimu rezki... " (Qs. Ar-Ruum [30] : a0)

Dengan demikianAllah menpmakan antara seorang budak de,ngan

seorang merdeka dalam masalah rezeki dan penciptaan. Rasulullah SAW

bersabda,

......1u dtlt?'6bl';
" B arangsiapa memerdeknkan budak yang memiliki harta... .' qez

Rasulullatr SAW menyandarkan harta kepadanya. Sedangkan Ibnu

Umar berpendapat bahwabudalarya boleh melryembunyikan hartanla dan

tindakanqra itu tidak tercela

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas batrwa seorang budak menceraikan

istrinya dua kali, maka IbnuAbbas memerintahkan kepadanya agar rujuk
dengan dasar sumpatr. Ini adalah dalil yang menunjulitcan bahwabudak

7e Telah ditalfirij sebelumnya.



memiliki kuasa atas apa-apa yang ada di dimilikinyq dan bertindak

sebagaimana tuannya bertindak, selama tidak direbut oleh tuannya- Wallahu

a'lam.

Ketiga: Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini untuk menegaskan

batrwa perceraian seorang budak ada di tangan tuanqra. Dan menjual budak

perempuan adalatr menceraikannya. Ini berdasarkan kepada finnanAllatt

SWT, "yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun."

Arti ekqplisitryaa dryat dipahami bahwa budak sama sekali tidak punya

kuasa rya-ryaApakahtertradry 4apng diamiliki atau lainqa socaraunum.

Kecualijika adadalil yng menunju*kan sebalikrya Apapng kami sebutkan

yang datang dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas menunjukkan kepada

pengthusus an- Wallahu a' lam.

Keemp dt /.}luManshurD3 dalam kitab Aqidah-nyaberkata'Rezeki

adalah apa-apa ymg ia makarL Sedanglcan alxat ini meryanggah

ini." Demikian juga firman Allah SwT, @'oilfirifit4 "...don

menaJkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada

merelra." (Qs. Al Baqaratr l2l: 3),Juga firman-Nya, l;:l rilt4tl
" ...belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezH yang telah Kami

berilran kepadamu..." (Qs.Al Baqarah [2]:25$. Dan sabda-sabdaNabi

SAWymglains€p€rti,

,?:r;y'*; ,l'j:,F
"Allah telah menjadikan rezekiku di bawah bayangan

Dr Dia adalah Muharnmad bin Muhanrmad bin MabmdAbu ManshruAl Maturidi.
Diarcmilikisejumlahbuhkaranganyangmnjadi salsiakankeutamaandankerruliaao
Di antaranya:AlJadalfi Ushul Alfiqh, Ma'khadz Asy-Syarai'fiiushul Al Fiqh,Bayan
Wahm Al Mu'lazilah, Talrvviilat Al Qur'an, Radd Kitabi Wa'id Al Fussaaq, karya Al
I(a'bi, Kitab I t-Tauhid dzalain-lainnya. Dia rahimahullah wafat padatrhm 333 hijriah
di Samarkand .Lih" Taaj At-Tarajumfi Thabaqat Al Hanafiah,h.S9 biognfi nornor: 173.



panahhr."Tel

Iugasabdanp,

V6:*bWsttb A;tisr;,f
"Rezeki-rezeki umatht pada ujung htht htdanya dan pada mata

tombalotya (panahnya). "

Smua yangbisa diambil manfrarrya adal"h ruzeki dan itu Mingkat-
tingkat. Yang paling tinggi adalah sesuatu >ang digunakan untuk dimakan.

Rasulullah SAW telah memfolaskan pemanfaatar dalam sabdmp,

*lt'dtl u u uy,'u u ,y:, ,Jy Jy i; !;.t J',,;
'€#Gi:'A\i'"Jj.i1'4\i

" Anak Adam berkata,'Hartaht hartaht'. Apatrah engkau **r,
hartamu itu melainkan apa-apa yang engkau makan maka akan

habis, apa-apa yang engkau lcenalan maka akan usang dan apa-

apa yang mglcau sedekahkan maka akan abadi."Tes

Termasuk dalam makna pakaian adalah kendaraan dan sejenisnya.

Dalam bahasapara atrli hadits, pendengaran adalah rezeki. Yang mereka

maksud adalah me,nde,ngarkan hadits. Ini benar.

KetimazFinnanAllah SWT:,& ({b L GS ti's "Don r"orang

yang lrami beri rezeki yang baik dari Kami," diaadatatl seorang muhnin.

Dia taat kepadaAllah denganjiwa dan hartanp- Seorang kafir adalah orang

lang tidak menginfrkkan harta dalam ketaatan sehingga menjadi seperti budak "

yang tidak memiliki apa-apa. -A,ii5_']i*Adalcah merelca itu sama."

B Telah ditakhrij di rruka.
7e5IIR. Muslirn, sebagaimana telah dijelaskan di rrn*a.



Maksudnya, mereka tidak akan sama Dia tidakberfirman,'lGdtrarryratidak

strna", adalah lorena adaqra Cf yang menrp et'an ism (nama) yang tidakj elas

yang layak unfirk satu, dua ataujamak dan mudzakkar atau mu'annats.7e6

Ada ymg b€ry€, dryaf 'sesungguhryaa dia (orang kafr) adalah seortng

budakpngdimiliki."

'^$33 6't "Dan seorang yang kami beri rezki," yang dimaksud

dengan keduanya adalah ketersebaran pada setiap j enis.

i)fr{'ilLl,5. fiifi *segala puji Hanva bagi Altah,

tetapi lrebanyalan merelca tiada mengetaftzd." Maksudnya, Dialah png
paling berhak atas segala puji dan tidak demikian bagi serrua png disembatt

selain-Nya karena tidak ada nikmat apa-apa dari para patung itu untuk

merek4 baik berupape,rnberian atau kebaikan tertentu sehingga kare,lra ia

dipr{ii. Sunggull pujiar senpuma haqa bagi Allall karena Dia adalah Pernberi

nihmatdanPencipta-

'liLfrt' "Tetapi kebanyakan mereka," dengan kata lain:

kebaqrakan kaum musyrikin . t)fi $ 
* nada mengetalrui l' batrwa segala

puji hanya bagi-Ku. Se,mua nihnat adalatr dari-Ku

Dengan menyebutkan 'kebanyakan' yang dimaksud adalah

keselunrtrm" Yang demikim ini adalah kata lrtlrsus dengan tujuan umum"

Ada Fng berpendryat,'Maksudnla, akan tetryi keaqakan manusia

tidak mengetahui, mereka adalah kebanyakm kam musyrikin.'ry7

N Liln. Fath Al Qadir ((3 125Q.
tt lbid.



FlrmenAllah:

;$,;i, ;Y 3rt *,'r^ft; ti,fr;: v';,lt o. ii
;:u ui i,s4,b"b ;n *'^-bi uel ;; t" LL

@F*le;y-*s',)q
uDan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lclaH yang

seorang bisu, tidak dapat berbuat sesaatapun dan dia menjadi

beban otas penanggungnyo, ke mana saja dia disuruh oleh

penanggangnya itu, dia tidak dapat mendotanghanr suatu

kebajileanpun Samahah orang itu dengan otongyang menyaruh

berbuat keodilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus?.D

(Qs.An-NahI [16]:7Q

Firman Allatr SWT: 1,L41 a S;l o{l-: yi tl +iS * D an Ailah

membuat (pula) pentmpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu." Ini
adalah perurrpanaan lain ng dibuat oletrAllatr SWTuntuk Dzat-Nya sendiri

danbertala Ormgbizupng tidakmanpumelakukan pa-rya adalahberlral4

sedanglon ),aB memerintahkan berlahr adil adalahAllah SWT.m De,rnikian

dikatakan oletr Qafadah dan lain-lafurya

Ibnu Abbas berkat4'Yang bisu adalah budak milik Utsrnan bin Atran

RA yang diajak masuk Islam namun dia tetap enggan. Sedangkan yang

memerintahkan berlaku adil adalah Utsmal''ee

DE Sebuah atsar yang disebutkan oleh Ath-Thabui dalamJami'Al Bayan (14/101),
Ibnu Athiyah d^lam Al Muharrar AI Wajiz (81477'), Abu Hay5ran d^lam Al Bahr Al
Muhith (5/5 I 9) d"nAs-Suyuthi dalern lf,-pnrr Al Mantsur (41 125).

D Sebuahatsar yang disebutkanolehAth-Thabaidalur.lami'Al Bayan(14/101) dan
Ibnu Katsir dal,m tafsirnya (4/508).

f,",1



Darinyajuga ada sebuatr p€rumpamaan bagi Abu BakarAstt-Shiddiq

dan budalaryra png kafir.m

Ada ngmengatalral'YmgbistradalahAbuJahal,st sodatglran ng

memerintalrkanberlal$ adil adalatrAmmrbinYasirAlAnsiy."

Ansun dengan huruf nun adalahsebuah pe,mukiman di Madzhij dan

menrpakan orang ),ang dekat de,ngan Bani Maktrzunu kelompok Abu Jattal.

SedangkanAbu Jahal menyiksanya kare,lra masuk Islam. Diajuga melryiksa

Ibunyq Sumay5r4 png menrpakan budakpere, npuan milikAbu Jahal.

Suatu ketika ia berkata kepada Sumayyah, "Sungguh, engkau telatt

beriman kepada Muhammad karena engkau jatuh cinta kepadanya kare,na

ketampanannya." KemudianAbu Jatral menusukan tombak pada anusnya

hingga meninggal dunia- Dia adalatr wanita pertama png rnati syahid dalam

Islam. SemogaAllahmencintainya. DemikianmenunrtAn-Naqqasy dan lain-

lain. Ini akan adapenjelasannya nanti insyaAllah Ib'ala.

SedangkanAtha' berkat4 'Yang bisu adalah LJbai bin Khalafkarena

tidak pernah bicara tentang kebaikan."

'lJ.i;*tJLh "Dan dia meniadi beban atas penanggungnya:'

Maksudrryr4 kaumnp, karena dia me,lnbantu mereka dan menyiksa Utsnan

binldazh'un

Muqatil mengatakaq "A)rat ini turun berkenaan de,ngan Hispm bin

AmrubinAl Hrits. Dia adalatr seorang kafirlang smpt sedikit kebaikmryaa

dan selalu me,nnrsuhi Nabi SAr$f."

sm Keduaryra disebutkan olehAbu Hayyan dalamAl Bahr Al Muhith (5/519) dan dia

membantah keduanya sebagaimana ia membantah ucapan Ibnu Abbas dengan

mengatakao, '?ernbuatan perumpamaan tidak harus untuk dua orang ),ang keduanya

memiliki sifat-sifat sangat berbeda sshingga rrcmlsdakan antara keduanya. Bahkan

apa yang diriwayatkan berkenaan dengan penentuannya tidak shahih isnadnya." lI
Bahr(51519\.

80t lbid.
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Ada png mengatakaq "Sesungguhnya yang bizu adalah orang kafir,

adapun orang )ang memerintahkan berlaku adil adalah seorang muhnin
sebagian demi sebagia' to

Diriwalatkan dari IbnuAbb as dmini lnsanl@€na dia b€rsifrt umurU

sedangkan orang bisu adalah orang yang tidak bisa berbicara

Ada yang me,lrgatakan,'Bahwa orang bisu adalatr orang png tidak

berakal."

Adapulayangmengatakanbahwa ngdmikimitua.talahormg)ang
tidak mendengardan tidak melihat. Di dalam taftirbahwaormgbisu di sini

adalah beftala Ini menjelaskan bahwa dia tidak memiliki kemampuan apa-

apa dan tidak bertak merrerintatr. Sedangftan yang lain me,mindahkanqra

dan memahatnya sehingga dia tergantung kepadaqra. SementaraAllatl

memerintahkan agar bertindak adil dan me,lrurg atas segala sesuatu

Ada png berpendapat, makna: U; ;*lgiS"Dan dia menjadi

beban atas penangwgrya," adalah berat bagi wali dm kerabatqia sehingga

menjadi beban bagi sahabatrya dan anak parnannya.to3 Kadang-kadang

seorang anak yaim kallan karena dia berat bagi orang yang mengasuhnla.

Di antra makna de,mikim itu adalatr ungkapan seoru€ peryair:

i;i * ,pt'rl.; ok s1

Jago makan harta orang sebatang kara sebelum masa mudanya

Jilca tulang semua orang sebatang kara tidak demikian kera{u

Al l(all adalahorang )ang tidak mmiliki anak danjuga tidak memiliki

E@ Sebuah atsar yang disebutkan olehAth-Thabai dalamJami'Al Bayan (141101),
IbnuKatsir dalarntafsiqra(4/508),AbuHayyan dalamAl BahrAlMuhith (5/519).

88 Lih. Lban Al 'Arab,entri: ;[1.
8s Sebuahpenguat yargdalarnAl-Lsaz tidalcdinisbatkan (5/3919), TirfsirlbnuAthiyah

(8/508) danFath Al Qadir (31257).

y.Q ,F.t<' ;q i:ttl

t-1111 I Surah An-Nahl I



bapak. At l(ail adalah keluarga dan bentuk jamaknya adalah al kaluul.los

Karenadqnikianjugadikataka4':lr? #i ;r$:;:t .1i t n t nisauitutumpul)

sehingga tidak bisa untuk me,lrgiris."

P;g{r*;-rai "Ke mana saia dia disuruh oleh

penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu lcebajikanpun."

Jumhr:r memb 
^rury"'^61 

" Ke *ana s aj a dia disuruh,- irilahyang tertulis

dalam mushhafl Maksudnla, ke mana saj a pemilikrya me,ngirimkan dirinl,a

dia tidakjuga mernbawa kebaikan, karena dia tidak tahu dan tidak mengerti

apa yang dikatakan kepadanyra dan juga tidak memahaminya-

Sedangkan Yahya bin Watstsab membaca: &i AJ "Ke manapun

dia diarahkan" denganbentuky' 'il majhul.8o6

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'td juga{L. g "mengarah, menghadap"

atas pertanyaan8oT, # *':, U?k )fri'ji;ti G*-,y
,'samalrah orang iti dengan orang yang menwruh berbuat keadilan,

dan dia berada pula di atas jalan yang lurus?. " Maksudny4 apakatr sama

orang yang bisu ini dan orang yang memerintahkan untuk berbuat adil dan di

atasjalan lurus?.

w Lih. Lisan Al'Arab,entri: u!lf..
tu gira'ahini disebutkan oleh Ibnu Hallran dalamAl Bahr Sll20yaryiuga dinisbatkan

kepada Ibnu Watstsab dan Thalbah. Juga disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Fath

Al Qadir ((31257) dan juga dinisbatkan kepada Ibnu Watstsab.
8o Qira'ahini disebutkan oleh IbnuAthiyah dalatnAl Muhanar Al Wajiz (81a7$ dan

dinisbatkan kepada Ibnu Watstsab. Juga oleh Asy-syaukani dalam Fath Al Qadir (31

257) dandinisbatkan kepada Ibnu Mas'ud.
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t t̂ ef ;!i # Slguti lfuS",ri1i"ltS e?7$i # $:a:T#l':
FirmanAllah:

E

@i$)i*,P;*'!'itSl$l
uDan kepunyaan Allah-lah segala apa yong tersembunyi di langit
dan di buml Ttdak adalah kejadian Kiamat itu, melainkan sepefti

s*ejap mata atau lebih cepat (laSil. SesungguhnyaAllah Maha

Kuasa atas segala sesuatu." (Qs.An-Naht [16]: 77)

Firman Allah SWT: u?'r$b ,y"yi,1,ft,,.* fiS "Dan lcepunyaan

Allah-lah segala apa yang tersetnbunyi di langit dan di butni." Ini telah

dijelaskan malcnanya di atas. Ini berhubungan dengan firman-Nya,

tt# S *fSXfri6"Sesungguhnya Atlah mengetahui, sedang lamu

tidak mengetahui." Mak,sudnyq penetapan pengMalan dan penghararnan

pasti lebih baik dari pihak yang mengetatrui segala macarn akibat dan

kemaslahatrr" Sedmgkal kaliaq wahai orang-orang musyrik tidak mengetahui

se,nrua itu maka ken4a kalian me,netapkan hukum.

f, # {l*$i;lL', *ridok adatah trejadian Kiamat itu,

melainlran seperti sekejap mata." Datkalian sernua akan diberi balasan di

sana berkenaan dengan semua amal-perbuatan kalian . As-Saa' ah adalah

waktu terjadi Kiamat. Dinamakan saa'ah karena hal tersebut datang

mendadak sehingga meirgejutkan semua manusia pada suahr saat dan semua

maklrluk mati dengan satu kali teriakan.

Sedangkm Al-Ia nfu atnyamelihat dengan sekilas dan cqrat ffi Alasan

tahrilnya adalah batrwaketika As-Saa' ahitu tiba dan itu pasti semakin dekat

Eos Lih. Lisan Al'Arab, enti: {.



sehingga menjadi seperti kilasan dalam memandang.D

Sedangkan Az-Zuyajberkata, "Tidak dimaksud b ahwa As-Saa' ah

datang dalam waktu sekej ap ma[akan tetapi disebut sifat kecepatan adalatr

kemampuan untuk mendatanglan kejadiaqa." Dengan kata lain, mengatakat

untuk sesuatu 'Jadilah' makajadilah sesrafir itu.8ro

Adapngmengatakan,'Sesunggulrqaapernisalandengmkilasandatam

penglihatan karena dia melihat langit sekilas dengan segala apa png ada di

dalamnla dari tempat png j auh di mtrka bumi."

Ada yang mengatakan,'Itu adalah perumpamaan tmtuk menegaskan

kedekatannla-" Sebagaimma seseormg yag mengatakan,'"Tiada larn tallrn

ini melainkan tinggal sekilas saja-'tt t

Adayangmengatakal'I!{alcnaini adala}rmentnrt itnuAllahdanbukan

menurut (ogka) sernuamakhluk.'8l2 Dalilnya adalah firmanAllah SW'T,

@ q L$ @ $4 :tf;;'51 " s", un gguhny a m ereka m emand ang

silrsaan itu jauh (mustahil). Sedangkan Kami memandangnya delcat

(mungkin terjadi). " (Qs.Al Ma'arij l70l:6-7)

+3f iii "Atant lebih cepat (lagi).- Huruf lf u"t* untuk

menunjtrldcan keraguan akan tet4i untulc menunjuklcan kesenryaan dengan

salah satu dari duahal yang akan diserupai.

Ada ngmengatakan,'tlntukmenru{ukkatkeragumpihak 1ag diaiak

bicara-"

Ada yang mengatakan, ";f sama deng an S;. @kan tetapi).'aB

@ Disebutkan oleh Asy-Syaukani dalan F ath Al Qadir ((3 1258).
lro Disebutkan oleh Abu Hay5ran dalam Al Bahr Al Muhith (51520 dan 521), Asy-

Syankani dalam Fath Al Qadir (3/258).
8rr Disebutkan olehAbu Hayyan dalarr.Al Bahr Al Muhith (51521).
8r2 Disebutkan olehAsy-Syaukani dalamFath Al Qadir ((3/258).
8r3 Lih. Al Muharrar Al Wajiz (81479'), Al Bahr Al Muhith (51521), Fath Al Qadir ((31

258). Ini telah dipilih oleh Abu Hay5ran, digunakan untuk menyarnarkan pandangan

::rl



irt ,r;t ;FUL 1fr 51 ",s* ungguhnya Allah Maha Kuasa

atas s egala s esuatu." Telahdij elaskan di muka

tr'irmanAllah:

€ *s Q s,r:.t; S'i*{l gb :; fti'ms

oDanAllah mengeluarkan hamu dariperut ibamu dalam keadaan

tidth mengetahui sesuatapan, dan Dia memberi fumu
pendengaran, penglihdan dan hati, agar hamu bercyukur.'

(Qs.An-Nahl [16]:78)

FirmanAllatr SWT: €*r,Sr# {.i+#i;;"i$ #;1 Xi
"Dan Allahmengeluarkan kamu dari penrt ibumu dalamkcadaan tidak

mmgetahui s esuatupttn." Disebutkan bahwa di antara nilcmat-nihnat-Nya

adalah dikelua*annya dirimu dari pe,nrt iburnu sebagai bayi de,ngan kondisi

yang tidak berilmu sedikiQrn. Dalanr hal ini ada tiga pendryat:

partner bicara, sebagaimena firman Allah SWT, "Daz Kami utus dia kepada seratus
ibuorangataulebih." (QS.Ash-Shaatraat [37]: 147), menyanggahmerekayang enggan
melakukan bal tersebut. Oleh sebab itu mereka bersandar bahwa kejadian ki:rmat bukan
kondisi 1a6il'hingga dikatakan bahwa Dia SWT mernbawanya di suatu masa. Dengan
katalainpenyamaranituterjadirmtukpartnerbicarasejakmasaitu.Dimanadikatakan,'
"S"ngguh pen)ramaran terjadi ketika berbicara lebih dahulu sebelumperkara kiamat dan
bukan waktu kejadian kiamat itu. Dan bukan syarat penyamaran atas partner bicara
dalam pemberitahuan sesuatu )rang waktu peqarryaianqra sama dengan wal:ttr kejadian
itu. Tidakkah engkau melibat finnanAUah SWT, 'Daz Kami utus dia kcpada seratus
ribu orang atau lebih". Bagaimana bisa rnasa pemberitahuan datang belakangan
daripada masa terjadinya pengutusan dan keberadaan mereka dalam jr-nlah seratus
ribu atau lebih...."

3rW'5ili';''"4\f61*s.V6'C'ili
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3.

l. Kalian tidak mengetahui sedikipun te,lrtangpenganrbilan sumpah dari

kalian ketika kalian berada di dalam tulang strulbi bapak kalian.sra

Kalian tidak mengetatrui sedikitpun apa yang diputuskan atas kalian

berkenaan de,ngan kebatragiaan dan kesengsaraarlsr5

IGlimtidak sedikitprmberbagaimanfaatuntukkalianEr6

Kemudian memulai dengan berfirman: 't?.V[ iJIi '€ &S
i'"i$S"Dan Dia memberi kamu pend.engaran, penglihatan dan hati."

Maksudrrya, apa-ryayang dengannyakalian mengetahui. KrerlaAllah SWT

me,nj adikan semua itu untuk para hanrba-Nya sebelum mengeluarkan mereka

dari penrt. Akan tetapi Allah memberikan semua itu setelah mengeluarkan

mereka De,lrgu kata lain, Allatr mer{ adikan untuk kalian pende,lrgaran agar

dengannya kalian bisa mendengar perintah dan larangan. Sedangkan

penglihatm agar dengaurya kalian melihat ciptaan-Np- Sdanglon hati agar

dengannya kalian sampai kepada ma'rifah (mengenal) ke,pada-Nya-

Al Af idahadalatr bentuk j amak dari fu 'aad. Sebagaimana ghuraab

mer$adi aghribah.Telatrdikatakan di dalam firman-Nya:'g € *S
"Dan Dia memberi kamu pendengaran," suatu pe,netapan kemarrpuan

berbicar4 karena orang yang tidak mendengar maka dia tidak mampu

berbicara. Jika engkau mendapati indera pendengaran maka engkau pasti

akan mendapatkan indera rurhrk be,lbicara.

Al,{masy, Ibnu Watstsab dan Hamzah memb ur,'$".#t Qbu-ibu

lralian\sr7 dalamsurah ini, surahAn-Nuur, Az-Ztlmrr datAn-Najm, dengan

sr. Pendapat-pendapat ini disebutkan oleh Asy-syautani dalan Fath Al Qadir ((31

258), Abu Hay5ran dalamAl Bahr Al Muhith (51522\ dan ia berkata, "Yang pertarna

adalah keurruman lafazh Ut apalagi ketika dikonotasikan kepada penafian".
8ts lbid.
u6 Jbid.
ttt gira'ah ini disebutkan olehAbu Hay5ran dalamAl Bahr (51522\ dan dinisbatkan

kepada Harah. Juga dinisbatkan kepadaAllfmasy 'i'3!ir'dengan menghilangkan

2.
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lcasrah padahuruf hamzah dur mim.

Sedangkan Al Kisa' i dengan kasrah pada huruf hnzah dafathah
pada hnruf mrm (!1tYhl).ttt

Sdangkm yarg lain dengm dhamnah @ahurufhamzah fufdlah
pada htrnrf mim wuaidengan asliqra (F]f f ). Sedmgkm algll unmahaat

ul*leh,4nttnodpng kennrdim ditmbah d€ngm hrrufrr4' s6agai p€negas@

sebagaimana mereka menambahkan ha'padakata ahraaqat al maa'

(menuangfun air) yang aslin)ra adalah araqaL lvlakna yang demikian telah

dijelaskm di muka dalam taftir surahAl Faatihah.

<rt#;'dg (agar kamu bersyuhr). Dalm hal ini muncul dua

mrcm talcwil Patotu,b,alinsemua mensyukuri nikmd-Nya K&ta,Irp:linr

melihat bekas-bekas ciptaan-Np, karena melihatryra meny*abkan k€pada

kesyftnm.

FlmenAllah:

'ol":;t $I JrtS-;:- t1 ;tz)i r? j.?t r,:l ;Lrt &W ;il
@,3rl,'tlil.*-{e{'i.i

nTidakkah mereka memperhatikan burung-burung yong

dimudahkan terbang dianghasa bebas. TUah adayang menahannya

selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdopat tanda-tanda (hcbesaran Tuhan) bagi orang-

otang yang beriman.D (Qs. An-Nahl [1O : 79)

huruf hamzah dan dengan kasrah pada huruf zriz. Ia mengatakan bahwa Abu Hatim
berpcndapat dcngan mcngtitangtan hauzah pada trr1".

rtt Qira'ah NKisa'i disebutkan olehAbu Hayran (5/522) danAsy-Syaukani (3/258).
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Firman Allah SWT: ;U)i * Jyk, Fi ,ll$rfi
'Xi Slfi*,;U "ridalckah *"r"t memperhatikan burung-burung

yang dimudahkan terbang diangkasa bebas. Tldak ada yang menahannya

selaindaipadaAllah."

Yatrya bin Watstsab, Al lfmasy, Ibnu Amir, Hamzah dan Ya'qub

mernbacanya t\g dengan huruf ta'yatgmenunju}&an orang kedua8re

Pendapat ini menjadi pilihanAbu Ubaid.eo

Sedargkm ulnna yag lain mernbaca4ra dengm nn:di w' (WF€bagai

befirtkHtabar

,o'f,.-- 
* Dimudahkan terbang!' artiqra terkendali karena perintatr

Allah SWT. Demikian dikatakm olehAl IGlbi.

Ada yang me,ngatakan, " ytfu 'dimudahkan terbang'artinya

terkendali demi manfaat-manfaat untuk kalian serlua." ri:'lli;-3,
"Diangkasa bebas." Al Jawwu (angkasa) adalah ruang antara langit dan

bumi. Angkasa disandarkan kepada langtt karena ketinggiannya dari

permukaanbuilri.

Sedanglon dalam ungkap 
^r rotj:, i (dimudahkan terbang) ldralah

dalil yang menunjuk kepada Sang Pengendali dan Pengurus yang

menetrykanrryra dengan berbagai hulom.

5iit1 ;;*;6 *Tidak ada yang menahannya selain daripada

Allah," ketikadalam keadaan ditahan dan dilepaslen dan ketika dikelilingi

Allah menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana mengambil ibrah

(pelajaran) dengan semua itu untuk memahami keEsaao-Nya

ti$oll.""ri'itl "s"turggrhnya pada yang demifian itu benar-

tre gira'ah ini disebutkan olehAbuAthiyah dalamAl Muhanar Al Wajb (81481) dar.

Asy-Syaukani drJam Fath Al Qadir (3 / 529).
E2o Lih. Asy-Syaukani dalarn Fath Al Qadir (31529).
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benar tedapat tanda+anda (kebesaran Iuhan)." \6alcsn&ya,ciri-ciri dan

sejmlah ibrah s€rta indftasi-indikasi.

:r hH ;fl. " B agi orang'aang )nng berimm." kepadaAllah dan

kepada rya-apa yaog dibawa oleh para rasul mereka

FirmmAllah

F\rt );rr,; 3S,L;i (K" -#; 
U tl,E ftits

q*f bs' |L*u1?is ;<4 ?i qsririj, ti;
@y Ue;:s6luruil6fJ'3

oDan Allah menjodikan bagimu ramah-ramahmu sebagai tempot

tinggal dan Dia meajodikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-

hemah) dori kalil binalang ternakyang kanu ,r.erasa rtagan

(membawa)nya diwafuu hanu berjolan dan wahu hanu bermakim

dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu dombo, bula onta dan bulu

kambing, ololalal rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai)

sampai wahu (tertentu).D (4" 
T-Nahl 

[16] : 80)

Dalam apt ini dibabas sernbilm rnasalah:

Pertama: Firman /.Jllat., fr J;; *(Altah) menjadikan bagimu,"

marcuAqammbuat Se,mua ymg di atasAnda lalu memayungifu{a mnka

itu adalah at4 dan langit. Sedangkan apa )ang ada di bawahAnda adalah

bumi. Sedmglmsemn ngmenfipiAndadari sisiArda1mg€ryatadalatt

dinding. Sdangkan jika semua itu teratur rapih sedemikian rupa dan saling

Ue,manUung meka itr adalatr rurnah Dalam alat ini peqy$utan nikmat-nilcrnat

Allah SWT atas setnuarranusia di dalam nrmah-nrurah. Makamula-mula

disebutkan rumah kota, )raltu: yang digunakan unhrk tempat tinggal yang

i--',rl t[ Surah An-Nahl I



lamat2t

Firmm-Np, lftT"nnuhttmuh." lvlaksudoSa, kalim seinua tinggal

di dalannp meneoanglm arggota trfurh setelah beraktifitas. IGdag-kadarg

englrau bergerak dm l<admg temang llanya saja ungk4an ini pada dasrnya

keluar dari ke,mestidmya Ini dianggp termasuk ragam nikmat, karmajil<a

dikehendaki makaAllah ciptakan hamba ini dalm keadaan selalu bergeral<

seperti benda-benda langt ftang sesuai deirgan ciptaan dan ke,hendak-Nya

Jika Allah menciptakannya selalu diam seperti bumi maka png
sedemftimiu sebagaimmalmgDiaciptakmdmDiak&endaki.Akmt€tapi

Allah menciptakmnlra sebagai makhluk png be,lhak bersikry karena dua

ary€kdmbsbdatoirutisinpdi mtra dnkeadam Damengulag-ulagn5a

bagaimaadmdimma

tK:Aaanbai*moshdar(infi nitif)yargdengmladisifatisesuatr

1ang tunggal mapunjamd<.t22 KelnudianAllah SWT meny*utkan rumah-

rumah yang bisa dipindah-pindah dan bisa dibawa ke mma saja pitu:

Ke&ta:Firman-Nya: tTri;,ii 6r3.F$ rh ; _K ,|+S"Dan
Dia menjadikan bagi kamu ntmah-rumah (kcmah-kemah) dari fulit
binatang temak yang kamu meras a ringan (membmt a)nya." Maksudnla,

dari kulit dan lulit png disamak* g-# " Runah-nanah (kemah-kenwh)."

Uat<suOnya kemah dan kubah yang ringan bagi kalim membawmya dalam

setiryperjalanm.

er Demikian yang dikatakan oleh IbnuAthiyah dal"rn Al Muhanar Al Wajiz (81a8\.

- Juga dikatatan oleh lbnuAthiyah (E/481). Deirgan disifati sesuatu yang trmggal.
Abu Hayran ffitq "As-Sakanun adalzhfa'alun yang artirya adalah sebagai maf 'ul
(objeD dan bukan sebagai mas Mar (infinitif)."
B Al Admu adalah bentuk jamak drri adiim yang artinya adalah kulit yang telah

disqmrk. Disebutkan rumah tcdebih dahulu dalam ayat di atas dengan b€ntuk rurlrm,
keimdiandisebudonnmhdarikulit, Ltusrsnya scbagaiperingatanatas sc, rakcadaan
bangsaArab. IGrenamerekamcmbuatrumah-n'mehnrcrekadarilulitkarenabanyaknya
perpindahanmcreka dari satutcryat kc tcrpatyang lain.
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Ls.; ft*i.,;e \yt

'€riliii-*DtwataulcamuberialanJ';ifu radalahpojalananorang

pedalaman (nomadik) dalam perpidatran dari satu te,lnpat ke te,rnpat lain.824

Yang derrikia ini s$agaimanatngkapanAntrah:

&ti *t$t d;.,sr: 3ti,;;/'P
Peryilah mereka yang perpisahannya aht nantilcan

Yang berlari di antara merelca gagakwarna hitam dan putihE2t

i,^i,J r juga terarti sekedup. Ia bertutur:

rj( ir ;i!i 'oLu# )f
Bulranlrah sekcdup itu mengguncanglcanmu ketika mereka berpisah

Dan lretika perpisahan itu sangat cepat muncullah seiumlah gagak

Dibaca dengan mensukunkan huruf 'ain atau dengan fathah
sebagaimana: illJr dzn';$t.

Ada yang me,ngatakan, "Bisajuga bermakna yang mencakup semua

runatr dai kulit, nrnratr dari bulu dan nmrah dari wool. I(arena semua ini dari

kulit dan berada tetap."

Ibnu Salam826 me,ngaratr kepada pendapat demikiaq dan ini adalatl

ke,mungfinanmalcna ngbagus.

wDalunAl-Lisan, enti: (d,.ti) ;i fui aaaUnperialananorangpedalalrunlpffirercari
kehidupao atau mncari tempat sumber air atau untrk ncncari lahan atau perpindahan

dari satu sumber air ke sumbar air yang lain, atau dari sair negeri ke ncgeri yang lain.

iifur adalah per;alannn dengan jarak tcrryuh peuleL" $sdqngkan iilitr adalaU seekor

ira fr-g digunakan rmtuk meneupuh jarak dalam pr6ljrlanan dengin meinmggang di
atasnya. Sedangkan ii;fur adalah sekedup yang dalamya seorang umnita.
s Sebnah dalil peirguat dalam Fath Al Qadir (31261).
t26 Lih. Al MuharrarAt wajiz (8/482) danAl BahAl Muhith (5i223).
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Sedangf,m"ngkaf m: ti,lfi'l b't 
*doi fuhood' adalahpermulaan

pembicaraan Seal@-alon Dia berflrmuu'Dia telah menjadikm perabotan"

sedangkan png dikehe,ndaki adalah pakaian dan alas dan lain sebagain)ra

Seorang p€n)rair b€rkat4

Puli ,r Frulr,s,u. t:-;6 ?V-'AyAt'Ui.;ril

Apakah mengguncangkanmu sejumlah sekedup ketika meteka

berpisah

Dengan orangyang memiliki pakaian bagus dan sebagian

perabotanuT

Bisapnlaymgrlimaksrdde,4ganfimrm-Nya 
".;ti r; rtA\rt 

*mri

hiit binatmg temak " nnah-nrnahdari lulit sqia sebagaimana telah kmi
jelaskmdimuka

De,ngan de,rnikian firman-Nya, q?l b:, "Dan dari bulunya

(domba),- sebagai 'athafpadtfirman-Nya: 1*3!T r.ji r; *Darihtlit

binatang temah" lvlakzudn5a, juga mernbuat nmah"

IbnuAl Arabi t2t b€rkata, 'Ini adalah perkara yang populer di daeratr

itu dan tidak ada di negeri kit4 dan di negeri kita tidak ada tempat trnggal

yag te,rbuat dari bulu melainkan dari katun dan wool."

Nabi SAW me,miliki sebuah kubah atau k€mah ymg te,rbuat dai luliq
namun tentu j auh dari pikiran Anda kulit dari Tba'ifkarena mahal hagaqra

e7 Sebuah dalil penguat dari Muharnmad bin NumairAB-Tsaqafi. Dia adalah salah
scomng ),ang melarilan diri dariAl Haiiaj binYusufAts-Tsaqafi. Dia mencaci saudara
p€r€oPuam)ra, Tain b binti Yusuf. Lih- Biografqra dalarn Al Kamilb- 289. Bait ini
terdapatdalam Al-Lisan.JugadalamllJamharah(lll4),MajazAl Qur'an,karyaAbt.
LJbaidah(1/365) deaganriurayatrya dalamhal ini: denganorang yangmemilikibanyak
ide, Al Muhanar At Wajiz (3/483). 'rs'jt elq (dengan orang yang memiliki sejumlah
pakaiau).

Ea Lih. Ahhtm Al Qur' an, karymya (3 I I I 67').
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Jansangattinggil$,alitasjenislartitrya-HaldemikianbagibeliauSAWtidak

dipandang sebagai suatu kernewalran atau sikap berlebih-lebihan, l<arena hal

itu adalah sebagian dari apa yang dianugerahkan Allalt SWT berupa

kenihnataru dan beliau diberi izin memilikinp sebagai kekayaan beliar

Sangatjelas aspek manfaatrya unhrk tempat tinggal dan berteduh. Di

antara perkara aneh yang terj adi bahwa aku pernah mengunjungi sebagran

orang-ormg zuhud dari mereka png lalai bersarna sebagianpara ahli hadits.

M*a kami masuk ke ternpat tinggal mereka dalam kematr dari katun sehingga

salah seorang kami yang merupakan seorang ahli hadits menunjukkan

keinginannya untuk mengajak salah seorang dari mereka berkunjung ke

rumahnya sebagai tamu. Maka dia berkat4 "sesungguhnya ini adalah negri

yang buryrak musimpanasnla" sedangkan rumatr itu sangat sejuk unfirkAnda

dm lebihbagus unhiltku." Maka iaberkata,'lGmatt seperti ini sangatbmyak

di negeri kami. Yang dibuat rurtuk orang kecil." Maka aku katakan" 'Bukan

seperti yang engkau kira! Rasulullah SAW sebagai tokoh suri teladan orang-

orangzutrud,memilikilarbatldarikulitbuafanTha'ifyangselalubeliaubawa

dalam perjalanan dan beliau gunakan untuk berteduh." Maka dia pun

bungkam, dan aku melihatnya pada kondisi kebingunan sehingga aku

meninggalkanrryra bersama temanku dan aku pun keluar dari tempatlya."

Ketiga: Finnan Allah SWT: qpt biti4;ifi 6$"lt "Dan

(dijadilcan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing."

Allah SWT merrberikan izin untuk mengarrbil manfaat dari bulu karrbing

bulu unta dan bulu domba sebagaimanaAllatr SWT telah merrberikan izin

dalam hal png berkenaan dengan tulang-tulang yaitr,r: menyerrbelihryra dan

me,rnakan dagingnya Allah SWT tidak melrycbutkan kapas dan katun l<arsna

di negeri Arab audien png mengenal hal tersebut. Akan tetapi menyebutkan

apa yang dikenal audien yang diajak bicara dan merekapahami serta segala

hal sqiqds )ang masuk kategori nilomat Yang derrikiar ini s$agairnfrta ftrnan

Allah SwT, i;.:y e. l4 o, 21i:!^fr u'Jfr3 * ...don Atlah (iuga)
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menurunkan (kttiran-butiran) es dai langit, (yaitu) dari (gumpalan-

gumpalan cu,an sepdi) gunung-gunung. " (Qs.An-Nuur p$: a3)

Mercka diajak bicara tentmg es larena merrd<a mengetahui bahwa es

sering turun di negri merek4 narnun Allah tidak meryrebutkan masalah sa[iu

kaena salju tidak ada di negeri mereka Yang demikian ini dimi salkan dalam

sifat dan manfaat.ue Keduanya telah disebutkan oleh Nabi SAW secara

bersama sama dalam hal bersuci. Beliau bersabda,

);rdrr:q.-*' F'
"Ya Allah, bersihkanlah aht dengan ab; salju fl4n glnSsn."eto

Ibnu Abbas berkata'Salju itu benn ama putib, tunrn dai lmgit narnun

aku sendiri behm pernah melihafrrya sama sekali."

Ada yang mengatakan,'Meninggalkan penyebutan kryas dan katrm

adalah karenaberpaling dari sikry bermewatr-mewalr, karena pakaim para

hambaAllah yang shalih adalatr dari wol."t3l Hal ini perlu ditinjau ulang.

SesnngguhnyaAllah SWT berfirm an, 6)n;(ti).# a'11 iSiilti qi
'&f; "Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan

lr,epadamu palraian untuk menutup auratmu .... " (Qs. Al N maf l7l: 26).

Sebagaimana telah dijelaskan dalam tafsir surah Al .{raaf. Di sini Allah
berfirman, J4,A & *S " ...danmenjadikanbagikatianpakaian (baju

fusi) .... " (Qs. An-Nahl I I 6] : 8 I ). Menunjuk kepada kapas dan katun dalam

E2e Perkataan ini dinukil sesuai teks aslinya dari Ahlum Al fur'an,kzryalbnuAl Axabi
(3/l168 dan 1170), ssdengkan sy3ffi tidak mengisyaratkan kepada hal itg.
tsHR Paraimamdenganperbedaanr"616ldalamtafazb.AlBukharipadapernbabasan

tentang doa (4/108 dan 109), Muslimpada pembahasar t€,ntang Shalat (1/346 daa347).
Juga pada pembahasan tentang Masjid, bab: Doa yang Dibaca antara Takbiratul Ihram
danMembacaAlFaatiha (l/419),At-TimddzipadapernbahasantentangDoa,An-Nasa'i
pada pembahasan tentang Thahardl Ibnu Majah pada pembahasan tentang Iqamah
dan Doa, danAhmad dalamAl Musnad(6157).

83r Perkataan ini disebutkan oleh IbnuAthiyah dalam tafsirnya (8/482).
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r,ata &.1 ;', Wallahu a'lam.

tfr| *Abt*lat ntmah tangga." NlCralil berkata,'I(ekayaan yang

s6agian ditanrbahkm kepada sebagian yang lain'832 Dni l€ta Lf jit<a sauatu

menjadi banyakjurnlahnya Ia berkata,

S$ir,jtaiist tr fJ
aaa

t. ..a ? . a. t, , 2 r,.

fv trr ,Pt ,l-t- l-Ps

Rambut itu menghias bukit dengan warna hitam pekat

Banyak tumbuh bagai tangkai latrma yang bertumpulC33

IbnuAbbas: ;ril "Pakaian"}34 dan telah dijelaskan di atas. Ayat ini

mencakup hulumbatrwabagaimanapunboleh mengarnbil manfaat dari bulu

(binatang). Oleh sebab itu parapengikut madzhab Maliki berkata, "Bulu

bangkai itu suci dan boteh diarrrbil manfaatrya bagaimanapun juga. Tetapi

harus dicuci karena l*Iawatir ada kotoran padanya." Demikian juga Ummu

Salamatr meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa betau bersabda,

,ry,i\6F t qr, 1i tsY 
-#t *JU i

62Lih" Al Bahr Al Muhith (51524\.
s3! Dia adalah IEuAI Qais dan bait itu adalah di antara mr'allaqqra yang awalnya

sebagaibcrikut:

,Y'i,s?t't,fr.u$,1;u* )i4 * oii Y .eYt ui

Di balik lenbah dengan ingatan kepada lelcasih dan rumah

Dengan gugurnya sesuatu yang berat antara masuk dan terbawa

Al Far',u adalah rambut. Al FaaLim artinya sangat bitam" Al Atsiits artirya baq,ak

tumbuh" Al Qinwu artiq,a tandanan. Menrnrt kami di Mesir disebutlllsbaathah. Al
Muta'atskil artinya yang berstrsrm. Belrtuk tunggalnya adalah 'atslcaal Aar. atshtul.

Dia ini sama bentuknya dengan Asy-Syamraakh dza, Asy-Syamrtuffi. Lifr.. Syarh lI
Mu'allaqat, karya IbnuAn-Nuhas (1124), Jamharah Asy'ar Al Arab, h. 42. Bait ini
digurukan sebagai dalil pend*gng olehAsy-syaukani MamFath Al Qadir (3/261).

83a Diriwayatkan dari IbnuAbbas olehAbu tJbai4 Ibnu Jarir, IbnuAbu Hatim dan Ibnu

Mardawaih. Lrh. Fath Al Qadir (3 1262).
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"Iidakmasalah dengan hrlit bangkai jila disamah demikian juga

dengan bulu dan rambutnya jila dianci.'a3'

Kar€n4 serrua itu bagian png tidak terpengaruh oleh kematian, baik

itu bulu binatang ymg halal dagingnlxa atau tidak Sepoti: ranrbut anak adam

(mmusia) danbulu babi. Semua itu suci. Demikian dikatakan pula olehAbu

Ilanifrh. Bahkm diamenrberikantambatran kepdakrni dengar

"Tanduk, grgr, fulang adalah sama dengan rambut." Dia beralasan, karena

semua ini tidak merniliki ruh sehingga tidak rqi is de,ngan kematian hewan itu"

Al HasanAl Bashri danAl-Iaits bin Sa'adAlAuza'i berkat4 "Semua

bulu itu najis akan tetapi bisa disucikan de,ngan mencucinla-"

DariAsy-Sff i adatigariwayat : Putama,suci dm tidak najis karena

kqaanan" Ke&n, najis. Ketiga, berbeda antara ranrbut manusia dengan lain-

lairuryra- Rambtf manusianrci sedangkan png lainryan{is. Dalil karri adalatt

keumuman firmanAllatr SWT: WWI 'gzj"Dan (df adikan-Nya plQ dan

bulu domba." I\dakaAllahmenganuge,rahkankepadakita dengarmernberikan

izin kepada kita untuk mengambil manfaat dari semua itu, dan tidak

mengldrususlonbulubatgkaidribinatangyagdiseribelih" Senruainibersifat

umum kecuali png dilarang berdasa*an dalil.

Demikian pulabalwa hulnrm asalryra adalah suci sebehnn mati dengan

dasar kesepakatan Barangsiapamengpaim batrwa diatelah berubah menjadi

najis, maka dia harus me,ngete,ngahkan dalil. Jika dikatakan batrwa firman

E35 Scbuah hadits dengan lafazh:

:du, E 6 q ili a -ia-t Q)h ab. t:: g.i t\ Far,!u,);U i
(frdakmengapa memegang bangkai jika telah disamah dan tidak mengapa dengan

bulunya, rambutnya dan tandulotya jika telah dicuci dengan menggunakan ar). HR.
Ad-Daraquthni dalaur Sunennya dari hadits Urnrru Salamah (1147) dzn di dalarnnya
perawimatntk.Lth. Nashb Ar-Rayah (l/l 18).
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Allah Swr, ''{,:r'rS .* '4?" D ihar amkan bagi kalian bangkai" adalatl

sebuah ungkapan yang menunjuk kepada keselunrhan, maka kami katakan,

"Kami men- talrtshish-nya(membatasinla) dengan apa png sudah disebut

di atas. Karena semua itu disebut langsung di dalam nash ketika menlrcbutkan

bulu, sedangkan di dalam ayat tidak ada penyebutarulya secara gamblang.

Maka dalil kami lebih utama Wallahu a' lam."

Syaikh ImamAbu Ishak seorang imam dari kalangan Syaf iyah di

Baghdad cenderung mengatakan bahwa rambut adalah bagran yang tak

terpisahkan dengan hewan dalam penciptaannla- Dia tumbuh seiring de,lrgan

pertumbuhan hewan itu sehingga menjadi najis dengan kematiannya

sebagaimana semua bagian tubuhnla-

Hal tersebut dibantatr: Batrwa pertumbuhan tersebut bukan dalil yang

mengnjulkan kehidupan. Karenatanaman tetap turnbuhpadahal tidak hidup.

Jika mereka lebih cende,nrng kepada potumbuhan yang berhubungan de,lrgan

apa yang ada pada hewan maka kami cenderung ke,pada keberadaan yang

menunjukkan tidak adanya daya indera yang menunjukkan tidak adanya

kehidupan. Sedangftan apa yang disebutkan oleh para pengikut madzhab

Hanafi berkenaan dengan tulan g, gg,tanduk dari hewan png telatr menjadi

bangkai bahwa semua itu bagian yang sama dengan rambut, maka yang

masSilrur di kalargar kami ($af iph) batrwa serlra ituru$is seperti dagingrya

Ibnu Wahb berpendapat sebagaimana pendryat Abu Hanifah.

Lalu apakatr ujung tanduk atau l:uktr disamakan de,lrgan pangkdnya

atau dengan ranrbu! dalam hal ini ada dua pendryat. Demikian juga sebangsa

ranrbut yaitu bulu (sebagaimana bulu ayam) hukumnya adalah sama dengan

hukurn rarrbut. Dalil tentang tulang juga sama de,lrgan htrkumnla Dalil kami

adalah saMa Rasulullah SAV/,

* "#,'o, f:.;4fr |
"Janganlah kalian mengambil manfaat dari bangkai

t_.@



sedikitpun.'we

Dalil ini b€rsifrt rmrun be,rke,lraan dengan bmgfui dm mengenai seti4

bagian dari bangfui itu, kecuali fiang ada dalilnya secara *:husus. Di antara

dalilmutlakyrrgmenunjukkarlul ngdqnikiarini adalatr fimrmAllah SWI,

b:;e|r'lzrfiri-irlIu "Ia berkata: 'siapakah yang dapat

menghidupkan tulang belulangyang telah hananr luluh? '. " (Qs. Yaasiin

[36]:78)

Iuga firman-Nya, ,\irna? rV$ 4jli6 "...dan tihattah

kepada tulang belulang kcledai itu, kemudian Kami menyusunnya

kcmbali. " (Qs. Al Baqarah l2l: 259)

Iuga fimran-Nya, 6A4X6.6 "...laht tulang belulang itu

Kami bunghts dengan daging .. . " (Qs. Al Muhinun p3l: A)

Juga firman-Nya, @?riL:,irr€?$rf "Apakah (akan

dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang belulang yang

hananr lumar?. " (Qs. An-Naazi'at [79]: 1 l).

Asalnya adalah tulang, ruh dan kehidupan yang di dalamrya dagng

dan kutit. Sedegkan di dalmr hadits AMullah bin Ukaino,

r:76lri{;r n tW I
"Janganlah kalian memanfaatkan dari bangkai kulit atau

ototnya."E37

s'6 Hadits dengan lafazh: 'r:* 1i vti! i4lJr 'u t$i "Jonganlah katian
memadaatlran dai bangkai kilit atau doiya.- EtB- Ashhab As-Sunan Al Arba'ah:
An-Nasa'i pada pembahasan tentang $smbslihan, sedangkan yang lainJain dari
penrbahasan tentang pakaian. Ngshb Ar-Raya! (lll20) dan juga disebutkan olehAz-
Taila'idengan redaksi: t?.*rlt'U frrr;Li I (Janganlah lcalian bersenang-senang
dengan bangkai sa-a ie*ili1.

ar [fr.AshhabAs-Sunandantelah dijelaskandi "ruka (Lih. NashbAr-Rayahlll20).

r-49
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Jilra dikatakar'"Iblatrjelas dalam kitab Ash-Stlulrihbahwa Nabi SAW

bersabdaberkenaan dengan bangkai seekor dombamilik Maimunalu

#Yor
,aEt;;

6t, l:tct ,Jw.4 J';', [ :riti .6+L

" Mengap a kalian tidak memanfaatkan htlitnya? . " Mereka berkatq

"Vv'ahai Rasulullah, tapi itu telatr menjadi fuangkai." Beliau bersabda"

" sesungguhnya yang haram adalah memalcannya.'8tB

Tulangjuga tidak boleh dimakan. Menurut kami, tulang itu dimakarg

khususnya tulang anak unta dan tulang anak karrrbing dan tulang burung.

Sdangkan tulangbinatang dewasa dipanggang lalu dimakan pula Apa yang

kami sebutkan di atas berlaku pada binatang yang hidup. Segala binatang

lang suci saat hidupnya dan boleh dimakan denganjalan diserrbelih, maka

menjadi najis de,ngan kematian. Wallahu a'lam."

Keempd:FimranAllah SW'I, #g tb n*Dari lwlit binatang

temak." Bersifat umun berke,lraan dengan segala macam lulit binatang hidup

atau mati. Makaboleh menganrbil manfaat dari kulitbinatarg mati sekalipun

tidak disamak Yang demikian ini dikatakan oleh Ibnu Syihab Az-Ztthri dan

Al-I-aitsbinSa'ad.

Ath-Thatrawi berkata'Krni belum pernah me,lremukan dari kalangan

pakar fikih bahwa boleh menjual *ulit bangkai sebelum disamak kecuali

me,nunrtAl-Laits saj a"

Bs HR Al Bulfiari pada pcmbahasan telrAng Zkat, bab: Sedekah atas Mantan-Mantan

Budak Istri Nabi SAW, Muslimpada pembahasan tentang Hai4 bab: Pensucian Kulit
Bangkai adalah dengan Disamalq Abu Daud pada pernbahasan tentang pakaian, An-
Nasa'i pada pernbahasan tentang ssnrbslihan, Malik dalam hewan bunran, bab: Kulit
Bangkai, danAhrad dalamAl Musnad (l/227).
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Abu Umar berkat4'Yalcrf dari kalangan para pakar filcih )ang ahli di

bidang fatwa di berbagai pelduru kota setelah zaman tabi'in. Sedangkan

pendapat Ibnu Syihab adalah perdapat yang ditentang oleh para ulama

Diriwaptkan dari kedumya kebalikan pendryat ini, sedangkan 1mg pertama

l6ihpopuler."

Menurut saya (AI Qurthubi): Ad-Daraquthni dalam Sunanryra telah

menyebutkan sebuah riwapt Yalryra bin Ayyub dari Yunus dm Uqail dari Az-

Ztthi,iwayatAz-ZnbaididandariMutrammadbinlGtsirAtAbdidanAbu

SalartahAl Minqai dni SulaimanbinKatsirfuiAz-hhi. Di bagim attrlmya

ia berkata,'Tni adalah isnad-isnad yarnrg shahih.'n3e

Kelima:Pan'rlama be,lbeda pendryat berkenam deirgan kulit bmgkai

jika telah disamak, 4akah s;trci atau tidak. IbnuAMAl Hakim menyebutkan

dari Malik apa)4mgm€Nryexupai madztrab Ibnu Syihab Az-Zubidalamhal

ini. Disebutkan juga oleh Ibnu Ktruwaizirnandad di dalam kitabnya dari Ibnu

AbdAl Hakam. Ibnu Ktruwaizimandad berkata, "Itu adalatr ungkapanAz-

Zuhri danAl-Iaits. Yang patingjelas pada madzhab Maliki adalatr apa png
disebutkan oleh Ibnu Abd Al Hakam, yaitu: bahwa menyamak tidak

me,nsucikan kulit bangkai, akan tetryi boleh mernarfaatkannya untuk hal-hal

png kering. Tidakboleh digunakan unhrk stralat atau untuk dimakan.

Di dalam Al Mudawwanah karya Ibnu Al Qasim disebutkan,

'tsamgsiryamerampas kulitbalgkai png tidak disamak lalu diamenrsaloya

maka dia harus mengganti senilai harganya." Dikisahkan bahwa itu adalah

urg[<apmMalik

Sementara Abu Al Faraj menyebutkan batrwa Malik berkata,

'tsarangsiapa merzrmpas kulit bangkai milik seseorang png tidak disamalq

maka tidak mengapa baginya. "

83e I ih. SunanAd-Daraquthni(ll41 dan49).
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Isma'il berkata, 'lGcuali jika milik seorang majusi." Sedangtcan Ibnu

Watrb dan IbnuAbdAl llakam meriwayatkan dari Ivlalik bahwa boldr menjual

lculit bangkai. Ini berkenaan de,ngan ragam kulit bangkai kecuali babi saja,

karena peryrenrbelihan tidak dilakukan tertrad4rya, apalagi penlamakan.

Abu Umar berkata, "Semua kulit binatang yang disembelih boleh

aimanAa*aru baik unhrk kepentingan benmrdhu' atau lainnS/ia-"

Malik tidak suka berwudhu' dari air png wadahqra terbuat dari kulit

bangfui yang disamak, sikryrya ini bertentangan denpn pendryatryra sendiri.

Suatu ketika ia berkatq *Aku tidak membencinya melainkan bagi diriku

sendiri." Maknrtr pula menunaikan shalat di atasnya dan menjualryra." Hal

demikian diikuti oleh jamaah dari kalangan para sahabatnya. Sedangkan

mayoritas masyarakat kota sepakat bahwa semua itu boleh. Hal itu

berdasadon sabda Rasulullah SAW,

"Kulit apapun jika telah disamakmala dia telah suci."uo

Demikianlatr pendapat ulama Hij az dan Irak dari kalangan attli fikih

dan hadits. Dan ini menjadi pilihan Ibnu Wahb.

Keenam:lmamAhmad bin Hanbal RAberpendryatbahwa tidak bolett

mengmbil mmfaat dari kulit bangkai sana sekali sekalipun disamalq karena

diasma dengan dagingbangfui. Akan tetapi hadits-hadits berkenaan dengut

petnmaatmnf setelahdisanakmenolakpend4atrya Daberalasan dengrut

haditsAbdullahbin Ukaim- png diriwalatkan olehAbu Daud- ia bedcatq

!.o HR. An-Nasa'i pada pembahasan tentang Al Fara'(aatkunta yang pcrtama kali
dilahirkan lalu disembclih sebagai pcrsemb"harr rmtuk trhan mereka&aun musyrik)
dsn Al 'Atirah (kambing yang disembelih dibulan Rajab) danAt-Tirmidzi serta Ibnu
Majah pada pembahasan tentang Pakaian. At-Tirmidzi berkata, "Iladits &asan shahih."
Juga olehAd-Daraqutbni dalam Sunannya (1/48). Lifr." Nashb Ar-Rayah (11176).

'1"'^- e 761.6

Surah An-Nahl[ .rqo 
-.t]



'Dibacakan kepada knmi surat Rasulullah SAW di daerah Juhainah dan aku

ketika itu masih seorang pemuda,

* | : 769,-f)t n r:ti;-X 
"tf

"Janganlah kalian bersenang-senang dengan sesuatu dari bangkai

baik fulit dan dagingnya."Eat

Dalam suatu riwayat disebutkarl

" Sebulan sebelum matinya."u2

Diriwayatkan oleh Abu Al Qasim bin Mukhaimirah dari AMullah bin

Ukaim ia berkata, '?ara syail<h kami menyarnpaikan hadits kepada kami

bahwa Nabi SAW mengirim surafi kepada mereka. . . . . .."

Daud binAli bertata" "Aku bertanla kepadaYahyabin Mu'in tentang

hadits ini yang ternyata dia menyatakannya lemah dan berkata, 'Tidak

me,ngapa'. Akan tetapi dia me,ngatakan, para syail;h menprrpaikan hadits

kepadaku."

AbuUnrarbedrata, "Jikahadits itukuatmakakemmgkinmtertenta4art

dengan hadits-hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Aisyah, Salamatr

binAl Muhabbiq dan lain-lainnya karsna bisa saja malma hadits Ibnu Ukairn,

"Janganlah kalian memanfaatkan dari bangkai baik kulit dan

dagingry a" adalah sebelum disamak.

Jika kemungkinan tidak bertentangan maka kita tidak boleh

menjadikanrryabertentangan, kitahanrs menggunakankeduahadits itu sebisa

et HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Pakaian, bab: Orang Yang Meriwayatkan
Tidak Boleh Merranfaatkan Kulit Bangkai (3/66).

842 Lih. Sunan Abu Daud (3166)dan lafazhnya fr. ** dari SunanAbu Daud.

ir-r.i; 'P



' 
rrungkiL HadibAMullah bin Ukaim sekalipun diriwaptkar s6ulan sebelunt

Nabi SAW wafat sebagaimana dij elaskan di dalam hadits itu, maka bisa saj a

kisatr Maimunah dan apa yang didengar oleh IbnuAbbas darinya bahwa

Rasulullah SAW bersabda,

';LG p.', qul,6
,.

"Kulit apapunjika disamakmaka dia telah suci", sebelum beliau

wafa! yang diucrykan pada tlari jum'at atau selain hari jum'at. Wcilahu

a'lam.

KetajuhzYang paling populer di kalangan kami (madzhab Maliki)

batrwa kulit babi tidak masuk dalam keumuman hadits. Derrikianjuga anjing

menurut Asy'Syaf i. Sedangkan menurut Al Auza'i dan Abu Tsaur,

penyamakantidakmenjadikan sucimelainkalrpadalarlitbinatang nghalal

dagingnya untuk dimakan"

Sdangkan Ma'n bin Isa meriwaptkan dari Malik batrwa dia ditanya

tentang kulit babijika disamalq diapunmemalmrbkan hal itu.

Ibnu Wadhatr berkata, "Aku pernah me,lrdengar Strhnun me'ngatakan

batrwatidakm€ngapa dengann)'a-" Derfkianjuga dikdakm oleh Mulranrmad

bin Abd Al Hakam, Daud bin Ali dan para satrabatx)ta Hal itu karena saMa

RasulullahSAW,

')i"\ii.l#6
Je (_:

"Kulitus apapun jika disamak maka dia telah suci."

Abu Umar be,lkata,'I(emungkinan yang dimaksud dengan ungk4an

seperti itu adalah kulit pada umumnya yang bisa dimanfaatkar. Sedangkan

u3 Al Masakadalah kulit. Sebagian mereka mengmusustan kata itu untuk kulit arak

kambing, kemudian meluas hingga setiap kulit disebut masak Bentuk jarnak masahtn

adalah musuuhtn. Al-Lb an, entri: e,lL.r.
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babi tid* masuk dalam maloa ini ler€na dia tidak bisa dimmfrafkar lulitrya,

mengingat tidakbisa dilakulonpenpnrbelihan teftadapn),a-" Dalil yang lain

adalatr apa yang dikatakan oleh An-Nadlr bin Syurnailbahw a ihaab adalah

la{it sryi, krnbing dan unta, sedangfuan untuk selain kaiganya disebut dengan

kataj il dun dan bukan ihaab.

Menurut saya (AI Qurthubi): Kulit anjing dan binatang yang tidak

boleh dimakan dagnpyajuga tidak bisa dimanfaatkan sehingga tidak bisa

disucikan. Nabi SAW telah bersabda"

it? LAti 7scrk F
"Memakan setiap binatang bertaring dari jenis binatang buas

adalah haram huhtmnya.'w

Sehinggapada sernuaitu (amrjing danbinatang pngtidakboleh dimakan

dagingrya) bukanlahpenlembelihan. Sebagaimanatidak adapeqernbelihan

padababi.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Al Mqdam bin Ma'dikarib, ia berkat4

"Rasulullah SAW melarang memakai suter4 emas dan alas dari kulit
harimarr'45

Kedelapan: Para pakar fikih berbeda pendapat berkenaan dengan

penyarrrakan yang bisa mensucikan kulit, dengan apa? Parasahabat atau

pengikut Malik mengatakan pendapat yang paling masyhur di dalarn

madzhabn)a adalatq "Segala sesuatu yang bisa digunakan untuk me,nyamak

B Hadits telah sering ditahij sebelunmya.
sai Ungkapannya, ifft Wadalahketika kita menggelar kulitnya (harirnau) di atas

pelana atau punggring biriatang tunggangan untuk duduk di atasnya, karena yang
demikian ini adalah sikap sornbong. Atau karena itu adalah pakaian omng asing. Atau
karena bulunya najis dan tidak sah dilakukan penyamakan. Hadits ini HR. An-Nasa'i
padapembahasant€ntangl, Far'udonAl'Atirah,bab:LaranganMemanfaatkanKulit
Binatang Buas (7 I 17 6) danjuga olehAhmad dalan Al Musnad (41 132).
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l ilit, seperti: garar& daun akasia, garam tanrbang dan lain-lairmp, dengan itu

semua larlit boleh dimanfaatkan.' I)emikianjuga pendapatAbu Hanifatt dan

para sahabatnya. hi adalah pendapat Daud.

Sdangkan bagt Asy-Syaf i, dalam hal ini ada dua p endryat Pertama,

sama dengan pendapat di atas. Kedua, tidak menjadikan suci selain garam

tambang (tawas) dan daun akasia, karena dengan itulah penyamakan yang

berlaku di zamanNabi SAW. Demikianlahpng dilansir olehAl Khatlrthabi -
Wallahu a'lam -.

Adapun yarrg diriwayatkan olehAn-Nasa'i dari Maimrmah isti Nabi

SArrI/, bahwa suatu ketika ada beberapa orang dari kalangan Quraisy berj alan

di hadapan Rasulullatr SAW sambil menyeret seekor kambing yang telatt

mer{adi bangkai png mirip dengan seekor kuda Maka Rasulullah SAW

bersabdakepadamerek4

;a iu, ,* ltt J?,ivt .^{ 6l t'-)o .W4li*l j
b?[iata1*,*t

"Kenapa tidak kalian ambil htlitnya?. " Mereka menjawab,

"sesungguhnya itu bangkai." Rasulullah SAW bersabda, "Bisa

disucikan oleh air dan daun akasia."u6

Kesembilan: Firrran Allah SWT, tlill "Atot-dat ntmah tangga." Al

Atsaats adalah peralatan rumah-tangga. Bentuk tunggalnya adalah

atsaatsah.uT kri adalatr ungkapanAbu ZaidAl Anshari.

Al Umawi berkata, "Al Atsaats adalah perabotan ntmah-tangga.

Bentnk tunggalnya adalah Aa* ah dan Utstuts."

s HR An-Nasa'i pada pembahasan tentangAl Fara' waAl'Atirah, bab: Sesuatu yang

dapat Menyamak Kulit Bangkai (7 I L7 5).
w Lilo- Ma' ani Al Qur' an,kzryaAn-Nuhas (4/97), tafsir Ibnu Athifh (8/482) dn Fart

AlQodir(326t).
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Selain keduanya mengatakan,"Al Atsaars adalatl semuajenis harta

6arl fi ,lek ada benhrk tunggal dari lafrztrrya.'m

Al Khalil b€rl<at4 "Asalnya dari Al Katsrah dnreilfmpumla s$agian

kekapan dengan png lainnya sehingga menjadi ban5ak."ere Sebagai

contolq,aadalah "qJ ";litt*ranrbutqabaqalc fr p! ja Li :ttobaDak
dan lebat rambutnya. Imru Al Qais berkata,

;{Aritistf fJ
Rambut itu menghias bukit dengan warna hitam pekat

Banyak tumbuh bagai tangkai kurma yang bertumpuWso

Dikatakao, "Al Atsaats adalah apa-apa yang dikemakan atau digelaq

dan e.ifiJ rii iita engkau telatr mengadakan pe,rabotan.

Dari IbnuAbbas RA" Urfr ,A"Un hart4 dan telah dibahas di muka

ketika merrb ahas Al fliin "' Be,rarti waktu tidak tertentu sesuai de,ngan tiry-
tiap orang baikbeftenaan dengan kematiamya atau dengm hilangnya segala

sesuatu png tergolongperabotan Sebagaimanarrngkqrm soorangpenyair,s2

putri o:6t'rsiJtc* t;6 ?;uyat':l:-;r11
Dendam mengguncang ai**upoao hari mercka tinggal

Dengan orang yang memiliH perhiasan indah bentpa perabotan

ut Lih. Al Muhanar Al Wajiz @l a8\.
ue Lh,. Fath Al Qadir (3/261).
e Dalil penguat telah berlalu ketika rnenafsirkan ayat )rang sama.
E5r T ih. Tafsir ayat 36 surahAl Baqarah.
t52 Peir)rairihradalahMuhanmadbinNunairAts-Tsaqafi. Dalilpendulcungrclahberlalu

dalam tafsir ayat )ang sama.
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FimanAllah:

tfrLi)qG.rt **ttlyGt,
"-Ht 4,L.;s y,l'$,L"; € J+s

<r#-{g-Wiizr.H&l;K
"Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang

telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal
di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang

memeliharamu daripanas dan pokaian (baju besi) yang memelihara

kamu dalam peperangan Demikianlah Allah nenyempurnakan

nihmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (hepo.da-Nya)."

(Qs.An-Nahl [16]:81)

Dalam apt ini dibahas enam masalah:

Penan a:Firmana Allah SWT: tr ly * frrnpot bernaung.- Azh-zhilaal

adalah segala hal yang digrrnakan unhrk bertedub, baik belupa nrmah atau

pohon. Juga firmanAllah: G r'; " Dari apa yang telah Dia ciptalcan."

Bersifat runum sehingga me,lrcakup semua orang )mg bertedtrh.

Kedua: Firman Allah SWT, G;r4|l "Tempat-tempat tinggal." Al
Alotaan adalah bentuk jauarak dari kinn, yaitt:pelindrurg dari huj an dan angin

serta lain sebagaiqra.s3 Yang dima}sud alat adalatr goa-goa di guung. Allatr

SWT mencipakannya dengan jumlah banyak untuk manusia agar bisa.

berlindung d€ngarm),a- Dalnn kitab Ash-S'hahihdij elaslrm bahwa beliau SAW

-rtk'fi6

8t Ash-Shihlrah, karya Al Jauhari (612188) . Al Kiraz artirya adalah kain kelaurbu Be,nt'k
jamalrnya Abtaan dan Akinnah yang artinya adalah kain-kain penutup. Bentuk
tunggdnlm adalah kanaan.
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padamularyalqibedeh fi dalam goaHira dm tinggal di dalmrryabeborya

malam... hadits.s

Dalam.S&ahih Al Bukhan diaberkat4'R,asulullatr SAWkeluar dari

Makkah dalam rang[a beftijrah melarikan diri dari kaurnqa dan melaikan

diri dengan agamanya bersama seorang satrabahyq Abu Bakar, hingga

keduanya menemukan sebuah goa di gunung Tsur. Akhirnya keduanya

bersembunyi di dalamnya selma tigamalam dengroAMullahbinAbu Bakar

yang ketika itu masih seorang mak muda yang cerdass5 dm pintr. Dia pergi

di waktu sahur dan paginya bersama orang-oftrng Quraisy di Mal&ah

sebagaimana omng yang tidur di sana, hingga mendengarperkara yang

mryerdaya8s beliau lalu mendatmgi keduaqa guna men5aryaikan berita

itu k€tika malan mulai gelap.

SedangkanAmir bin Fuhairab, budakAbu Bakar me,nggembalakan

kmbing),mgbisadirnmfratkm ssunyasT lmg dii*irahrkanrmtrkmerr*a

Kemudian ia pergi sesaat setelah Isya sehingga keduanya trnggal dengan

persediaan susu Yaitu snsu ymg telah dibersihkan untuk keduanyatst hingga

akhimyaAmirmeneriaki lcambingqra yang terrdengar oleh keduaqra ketika

I5r HR- Al Bultari pada pedahasan tcotary pcrrillaan wahyl dan oleh Muslimpada
pembahasan tc,lrtang irrran, bab: Pcrmulaan Wayu Untuk Rasulullah (l/139) dan
setelahya. Juga olch sclain keduaqra

6t Syaabb lbaqifprudayang rcmiliki keccrdasan RaTz lm tsaqifun, uaqufim atau
tsa$fim. Sedangkan )'ang dimaksud adalah bahwa dia orang yang hrat pengetahuanqra
tcrhadap apa )rang dibutuhkam,ya . Lib. An-Nihayah (l l2l 6).
w Yakaadaanibcrasal dari kLtaAI Kaid. $edangkan yang dimrksud adalah apa yang

disiagakan pada rnalam hari oleh Qraisy pada rnalam hari rmtuk Nabi SAW danAbu
Balm,
t" Yang dia kehendaki adalah kambing yang ditnanfaatkqn susunya.
tsE Ar-Radhif susu yang dimasukkan ke dalamnya batu yang dipanaskan untuk

menghilangkan penyakitnya. An-Nihayah 21231. Hadits ini IIR. Al Bukhari pada
perrbahasantentang ManaqibAlAnshar, bab: HijrahNabi SAW dan Para Sahabatnya
(21332 dan333). Dan pada pembabasan tentang Pakaian, bab : Bercadzr (4127\.
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gelap malam tiba Dia melalarl<an d€mikian pada setiry selama tiga malam

itu. . .." HmyraAt Bukhri ymg maiwayatkar hadits ini.

Kaiga: fr'€J:,J4*'& *i "Dan Dia jadikan bagimu

palaian yang memeliharamu dari panas." Maksudnya, be,lbagai macatn

pakaian Benhrk tunggalrya adalah sirbaat.tt' ?'Ll;..*,A Sn;3 " Dan
pakaian yang memelihara kamu dalam peperangan." Maksudnp, baju

besi ymg melindrngi ormg dalam p€p€rmgm"

Kury, lkasesermgm€ngdal@,'tsagairnmaAllahmeqrebudrm:

*+l)# G .K &+S 'dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat

tinggal di gmmg-gunung' dan tidak me,lryebutkan rrylah datar? Juga

mengatakm ?fi'P4 'yang memeliharamu dari panas' dan tidak

meu5rehtrdingln?."

Jawabnya: Suatu kaum adalah penghmi gunung dan merekabukan

penghmi tan h &8, mercka adalah orang-orang yang tertena penas dan

bukan orang-orang yang terkena dingn. Maka disebutka nihat-nikmat-
Nyaymg Lfurss bagi merdo s6agaimana dilrhususkm dengro peny#utan

wool dan lain-lairo, dan tidak disebutkan kapas atau katur, tidakjuga salju

sebagaimana disebutkan di muka Kareira yang demikian ini bukan negeri

merd<a Demftia menunrtAtha' Al Ihlrasmi dalam maknan)a

Kelima: Para ulama berkenaan dengan firman Allah SWT,
'AlU 4 h*S*Dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu

dalam pepaangot " b€trp€odq)at ini adalah dalil ymg menrmjukkm bahwa

para bmbamembuat perlenglrymjihad agrmerekabisa menggrrnalcarq,a

ketika memermgi para musub.

sAbu Hay5nnbe*ata dalam Al Bahr (51524) bahwalsdl'rbaal adalah apa-apa ),ang
diksnakan unuk badan baik berupa baju atau baju besi atau tarcng don s€macam
semra itr,r. Baik dari wool atau dari katm atau dari kapas atau lain4ra.
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Nabi SAW m€nge,nakannlxa untuk me'njaga diri dari terkena luka

selolipun beliau mencai kesSahidan Seorang hamba tidak boleh memintaga

dengro crameqaah untuk mati dan meurbialt@ diri ditilom dangan tombak

atau biar dipenggal dengan pedang. Akan tetapi dia mengenakan baju besi,m

4gar dia memiliki kehratan utuk merrerangi musuhqa- Dia berperang agar

kalimat Allah trngs dan Allah ketika itu melakukan apa saja yang Dia

kehendaki.

Keenam: Firman Allah SWT: 'g'ear:rt:&.A A|K
t-< 

'ti 
*Denikianlah Allah menyemPurnakan nibnat'Nya atasmu

agar kamu berserah diri." IbnuMuhaishin dan Humaid meurbacanya ii
dengan dua buah huruf ta' . t;.J,h&,t mafu ' kxrrradia adalah subj€k Crelaku).

Sedangkm yang lain-lainqra ierrtrrca'$ deng;n dharunahpada hunrfp'
dengro rti bahwaAllah adalah yang melrycmpumakmq'a

Sedangkan 3r4:i " Kamu bers erah din ftep ada'Nya). " adalah

Qira'ah IbnuAbbas, sedangkan Ilaimatr t:ti,Ls w ktgufatlahpada huruf

ta' danlam. Makstrdqa, kalian semua selamat dari luka Namun isnafuya

lemah. Diriwayatkan oleh Abbad bin Al Awwarn dari Handzalatl dari S)rattr

dari IbnuAbbas. Sedangkan yang lainrryra dengaa dhammahpada hunrf ta'.

Sedangkan artirya adalatr bahwa kali 6 semtra menl,e,rahkm diri dan tunduk

unhrk ma'rifarh kepadaAllah den taat serta syukur afas beftagai nilmat dari-

Nya.

Abu Ubaid berkata,'Yang menj adi pilihan adalah qira' ah orang pada

umumnya karena rya-ea ),ang dianugerahkan olehAllatr kepada kitabenrya

w Al Labnah artiryra adalahbaju besi.
ur Qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya (8/486), Abu Hayran

dalaaAl Bahr(5/524). Keduaq,a{inisbatkankepadalbnnrAbbas.IbnuAthiyahberkate
'Diriwayatkan aarinya pula: ili 'g;j- "M"ry".purnakan nitonat-nilonat-Nya" dengan

bentukjarnak.
w Qira'ahini disebutkanolehAth-Thabari dalamtafsimya (141104),An-Nuhas dalam

Ma'aninya(4199),IbnuAthiyah ddamAl Muhanar Al Wajiz (&laBQ. Ini bukan dari

Qira'ah yang tujuh macam akan tetapi ini aneh, dan telah ditolak olehAth-Thabari.
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Islam lebih utanra dri apa-rya )ang dianugerahkm belrpa keselamatan dari

lulo."

tr'imanAllah:

@.Hi'efrsriLdSStgoy
oJiko merekttetap berpaling, maka sesunggahnya kowajiban yang

dibebankm otasmu (Muhammad) hanyalah menyanpaikan

(amana Allah) dengan terang.D (Qs. An-Nahl [16] : 82)

Firman Allah SWT: iirroy "Jika mereka tetap berpaling."
UarsuOnla, bapaling tidak mau melihat tidak mau menganbil dalil dm tidak

mau beriman '{fr -4ib tAF *U"to sesungguhnya kawajiban yang

dibebankan atasmu (Muhammad) hanyalah menyampaikan (amanat

Allah)." Malcsndtya,Tiada lain beban atas dirimu adal ah menyampaikan.

Sedanglen hidayah menpakan urusan png ke,mbali kepada IGmi.

FirmanAllah:

@ (.t?fr iliel qtb;- 7i iir ua.'i;t ;'-il
nMereka mengetahui nikma Allah, hemudian mereka

mengingh.arinya dan kebanyakan merelca adalah orangorang yarrg

kaftr.' (Qs. An-NahI [16] : 83)

FirmanAllah SWT: ifr ,Uaj"jt{ "Mereka mengetahui nilonat

Allalr." As-Suddi mengatakaq'Yang dimaksud adalah Mulranmad SA'W.'863

6 SebuahatsardariAs-Suddi padaAth-Thabui(l4ll05),Ma'azikaryraAn-Nuhas (4/
99), Ad-Dun Al Mantsur (41127), dan dipilih oleh Ath-Thabari yang ke'mudian ia

t r,)D L Surah An-Nahl I



Maksudqa, merekame,ngetahui kenabian belial

qthi* "Kemudian mereka mengingkarinya," dan

mendustakannya Mujatridffi berkata 'Yang dia kehendaki adalah apa yang

disebutkan oleh Allah untuk mereka dalam suratr ini yang benrpa berbagai

macan kenihnatan." lvlaksudnla, mereka mengetahui bahwa semua itu dari

sisiAllatrnanunmerrdramengingfuuirya dengan ucemmerekabatrwamerrdca

mewarisi se,rnua ihr dri nenek-mopng mereka De,mikian ini juga dikatakan

olehQaradah.

Sedm*mArmbinAMullah6 berkata'Itr adalahuc4an seseorm&

'Jikabukm karcnaFulmmakapasti akan demikim. Iikabukekil€na fulm

maka aku tidak tertimpa q a-qtL" Sdangkan mereka mengetahui rmtung

rugi "dalah dei sisi Allah.

Sdangkm Al Iklbi berkata 'l(etika Rasulullah SAW mengetahui

bahwa mereka mengetahui berbagai macarn itu lalu mereka berkata, 'Y4
sernra ini nilmat dni sisi Allah. Akan tetapi seinua itu de,ngror sJnafiat ttftm-
tul nkmi'.'e

Ada),mg m€ngdalrm,'Merrdrameng$ahui nikmntfffi dengm silcP

mereka bergelimang di dalamqra, namun mereka meirgingkarinya dengan

meninggalkm kesyukura atas nihrnat itu"

mengatakao,'Di antara sejumlahpeirdapatyangpalingutamakebenaram,labahwa dia
mcry€rhatikan nikmat yarg dis6Sutkaq yaihr: nilmat atas mereka berupa pengutusan

seorang Rasul Mubar.mad SAW yang menyeru kepada apa-aPa yang mtuk ituAllah
mengutus beliaq lcarena kcdua ayat tersebut dikabarkan dari Rasulullah SAW.

ts Sebuahatsardari Mujahidpng diriwayatkanolehAth-Thabari (14/99),An-Nuhas
dalam Ma' anmya (a/1 00) dan mcnjadi pilihan Ibnu lGtsir (4/5 I 0).
6 Lih" An-IVnfrz t wa Al' Uyn,ktya NMawardi (7406).
ffi Disebutkan olehAl Mawardi dalamAn-ilu&at wa Al 'Uytn (21406) dengan tidak

menyandarkan kepada seorangpun.
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Kemungkinan malcnanya adaldr batrwa mereka mengakuinya ketika

dalam kesulitan dan mengingkarinya ketika bahagiasT

Juga mernungfuinkan ada arti yang lain, )alcni,'Mereka mengetahuiryra

dengan ucapan-ucapan mereka dan mengingkarinya dengan perbuatan

mereka"

Kemungkinan malananla, mereka mengetatruinya de,ngan hati-hati

rnereka dan mengingkarinla dengan ucapan-ucapan me,rekaffi Padanannla

adalah firman Allah,'rtit'1-Li7'3bi'3 uoir3Ll.'r "Dan mereka

menginglrainya karena kczhaliman dan kesombongan (merekn) padahal

hati merelra meyakini (kcbenaran)nya)." (Qs. An-Naml [27j: U)

Srtl$n 'i;Ab "Dan kebanyalcan mereka adalah orang-

orang yang /rray'r." Maksudnya, mereka semuanya sebagaimana yang telatr

dijelasakarlalu

FimanAllah:

e {; \r; L'u-}y. 5:l S 1i (, *i ii'.f n & ?;s

uDan (ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan dari tiap-tiap

umat seorang saksi (rasul), kemudian tidak diizinkan kepada orang-

orang yang kaftr (untuk membela diri) dan tidak (pala) mereka

dibolehkan meminta ma' af.)' (Qs. An-NahI [1 6l : 8a)

867 Dua pendapat disebutkan olehAbu Hayyan dalamAl Bahr (5152$ danAl Mawardi
dalam referensi yang lalu.

EG Dua pendapat disebutkan olehAbu Hayyan dalamAl Bahr (5152$ danAl Mawardi
dalam referensi yang lalu.

z lzcz -lO34:r:-l-
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Firman Allah SW'T: t7 4i, {l 'S 
cr, t4 ?.ir3 

"Don (ingatlah)

akan hari (futilca) Kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saki
(rasul)."Padanana),atini adalahfirman-Np, ,+r,!l ,i n tQ ;i1d$
*Maka bagaimanakah (halnyo orang kafir nanti), apabila Kami

mendatangkan sesaorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat.... " (Qs. An-

Nisaa' [4] : 4 I ), dm telah dij elaskan di atas.

't IZ- o.ilt1.-,tA$ N *Kemudian tidak diizinkan kepada

orang-orang yang kafir (untuk membela diri)J'Maksudnya, untuk

beralasm danberbicra Sebaeairnma tunanAllab @ t n#'j A:$i SS
* Dan tidak diizinkan kqada merela minta udanr s ehinga mercka (daryt)

minta udnn" (Qs. Al Murs alaat l7 7l: 3 6). Hal itu terjadi ketika Jahannm

telah ditutup bagi mereka sebagaimana tetah dijelaskm di bagian awal strah

AlHijr.

Kemudian datang A;i#-,J1'5 "Don tidak (pula) mereka

dibolehkanmemintamaaf,"Mal<stdnyqmintakeridtman.

Dengan kata lain lagi: mereka tidak diberi beban untuk memohon

keridhaan Rabb mereka kare, ra affiirat bulon kampung be,ramal. M€reka

juga tidak akan dibiarkan kembali ke druria sehingga mereka se,mpat

bertarbatto Asal katanya adalah dari Al' Atab ymgartinya pencaci.

Dikatakm olehAn-Nabighah

'*'i:-|rU,-#tsUk oV
"irbt1#6:$i 

*i9
Jika afu dizhalimi maka seorang hamba engkau zhalimi

Dan jilca engkau memiliki celaan maka sepertimu mencela

m De,mikian dikatakan olchAz-Zrnalfisyari doJam Al Kasysyaf(21340\.



FirmenAllah:

@ 3{fi i $s ?;L bib g6 +tJ6 1 ;)b Afi v') tili
uDan apabila orong4rang zhalim telah menyaksihan azab, maka

tidahlah diringankan azab bagi merekt dan tidah pala mqeka
diberi tangguh.n (Qs. An-Naht [16] : 85)

FirmanAllah SWT: tW |g,fi q $y"Dan apabila orang-orang

zhalim telah menyalailran." Maksudnya, orang-orang musyrik. Ql'fi
"azab." Maksudnp" Adzab neraka Jahannam dengan me,masukinya.

3t;6i {S 'e eiilii "Maka tidaWah diringankan azab bagi

mercla dan fidak pula mercka diberi tangguh." Makzudn1a, mercka tidak

akan dimdur kar€na sama sekali tidak ada taubat lagi bagi mereka

firmenAllah:

6fiLi r,{ y g tju i;rZi, i lii O-fi v') tili
'&la'il :ill'rrsG--zt t3 a, 1 i u g? U-iit

tj( c &b'*s M #u fi &l/its@ <,; g
t |t' t

@o;i+
oDan apabila orang4rang yang mempersekutukan (Allah) melihu
sekutu-sehutu mereko, merekaberkata: 'Ya Tuhan lcamt, mereka

inilah sehatu-sehutu kami yang dahulu kami sembah selain dari

Engkau.' Lalu sekutu-sekutu mereka mengatakan kepada mereka:

'Sesungguhnya kamu benar-benar orang-orang yang dusta'. Dan

mereka menyatakan kztundukannya kcpadaAllah pada hari itu dan

hilanglah dari mereka apsyang selalu mereka ada-adakan.'

(Qs. An-Nahl [16]: 8G87)
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FirmanAllatr SWT: i;*i tlil Afi v5 $y "Dan apabita

orang-orang yang mempersehrtukan (Allah) melihat sehttu'sehttu

mereko." Maksudnya, patung-patung dan berhala-berhala yang mereka

serrbalr, bahwaAllah akm mernbargkitkm sesmbatrm-sesembahm merr*a

lmgkmrdimmerdomengilntin5ra s&inggam@as*&mmerrdcakeneralca.

Ad4un dal m fitahih Muslim,

,;3t u;fut'lX- ok';'# r:ri.$i*A oc n
*t,r;lt:tX ttk'n €:t,'fii,:'tr'#-ik ; €,

"Barangsiapa menyenbah sesuatu hendalorya ia mengihtthya.

Maka orang yang menyembah matahari mengihtti matahari.

Orang yang menyembah bulan mengihtti bulan. Orang yang

menyembah thaghut-thaghut mengihtti thaghut-thaghut.... "E70

Ditahrij olehrrya dai hadits Anas. SdangkmAt-Tirmidzi dri hadits

Abu Hurairah da di dalmnp,

, iittbi t:6t eU) r'r1?,.$st eU.W' ' 
...i'r$f;k 6'i#; , i)u ,rir .nt2r)

"Akan ditampilkan salib bagi peny,"*Oon ,rrr|, gambar-

gambarnya bagi penyembah gambar-gambar, apinya bagi

tilHR- Muslimpaaapembabasantcntangrrnm, bab: JalanMelihatAllah(l/164). Juga

Al Buttari pada pqilanasan temng Tauhi4 bab: Fir@nAllah, "Wajah-wiah (orang-

oraag mu'mrn) pada hai itu bqseri-seri. Kqada Ifuhannyalah mercka melihaf'.
Hadits hasan shahih, Juga pada pembahasan tentang Budi Pekerti deirgan lafhzh yang

hanpir mirip. Juga ada padaAbmad dalam Al Musnad (2127 5).

a
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penyembah api, sehingga mereka mengihfii apa-apa yang dahulu

mercka sembah."ETt

{r i ,ytifi e? 
"$6;LLi\ 

,rlyug $6 "Mereka

ber*ata: 'Ya Tuhan kami, merelca inilah sehiu-sehrn kami yang dahulu

kami senbah selain dari Englcaa'." Maksudn5na, mereka inilah yang kami

j adikan sdagai selutu Engkau.

3r;F';!4 liS,*l)l'ri)lir " t o t u s ekutu- s e kutu m ere ka

mengatakan kepada mereka: 'Sesungguhnya kamu benar-benar orang-

drstra'." Maksudnla, pra tuhan rnereka itu meryryaikm kata-

kata kepada mereka Dengan kata lain, para selnrtu atau hrhan berbicara

guna menyatakm dusta mereka yang meryembabnya dm batrwa diri mereka

itubukmtuhmdmtid*merreriffitrlcankepadamerdraagrmer5rembalmla.

MakaAllah menjadikan patung-patung itu berbicara sehinggapada hari itu

terlihd jelas keburukan orang-ormg kafir.

Ada png mengatakm,'Ymg dimakstrd dengm senoua itr adalah pra
malaikat png merr*a sernbah."

;SLft );i {l & l'ii13 " Oon mercka menyatakan ketundukannya

kepada Allaft." Maksudqnq orang-orang musyrik. Dengan kata, mereka

me,nyerahkan diri untuk di adzab dan mereka tunduk lorena keperkasaan-

Nya

Adayangmengatakm,'?enyerrbah dm yang disembahmerytemahkar

diri dm tunduk di hadqan hukum atas meteka.'az

r7r ITL At-Timidzi pada pcmbahasan tailang Ganbaran Sqga, bab: Riwayat trntang
Kcabadian Suga danNqak^(41691nornor: 2557).Ia bcrkata telrtaog hadits ini, "Ini
hadrts lusan shahih".
nLih. Fath Al Qadir (31264) dao,An-Nukat wa Al 'Uyn Q1407).
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t ifrlifiC&'Si>3 *Do, hilanglah dai merc.ka apayang setatu

mercka ada-adalcan." Maksudoya, hilang dari mereka apa-apa )rang

dijadikan iaffi untuk mereka oleh syetan dan mereka tidak berharap lagi

Enafaat dai tuhm-tuhm mereka

FftmenAllah:

/ i;I iti (:'i;'ff : ifr ,W c'UbSltF <r-fr
3t'r;3-ljtLr*

oOrang+rang yang kafir dan menghalangi (manasia) dari jolan

AAah" Komitornbahkar, hepada nereka siksaan di aos siksoan

disebabkan mereka selalu berbaol horus ahant.'

(Qs.An-NahI [16]:88)

Firman Allah swT, $'tbi,i,it;fi,8,*lrlal;F O.fi
yt,ilftiSi, "Orang-orang yang kaftr dan menghalangi (manttsia) dari

jalan Allah, Kami tambahkan kepada merelca siksaan di atas siksaan."

Ibnu Mas'ud berkatq'lklajengking-kalajengking png taring-taringqra

seperti pohon-pohon kurma png tinggi, ular-ular seperti leher-leher unta,

ular-ular yang mirip de,lrgan unta jantan yang berleher panjanglts yang

senantiasa mernukuli mereka Itulah tambahannya"rz

Ada ngmengatakm, "Artinya Merekakelurdari ryinerakamenuju

E73 Al Baldtati adalah unta jantan berleher panjang. Lih. Lisan Al TraD dengan, entri:
ci4.

874 Sebuah atsar yang sebagiannya disebutkan olehAth-Thabari dalamJami'Al Bayan
(l4ll07),IbnuKatsirdalamtafsimya (4/513),IbnuAthiyahdalaml/ MuharrarAl Wajb
(8/491) danAs-Suyrthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (41 127).
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ke fumharir lalu mereka segera kembali ke neraka karena sangat dingin

pngmerekarasal@."

Ada png mengatakaq'tsatrwa maknaqra: I(mi tmrbah adzab untuk

para pemimpimya di atas arl"ab uatuk yng me,ngilutinya"

Maka salah satu dari dua adzab itu karena kekufuran mereka atau

ka€na sikry merekamengfualang-halangijalmAllah

$t'r;J ULL|i', "Disebabkan mereka selalu berbuat
kerusakol " Yaihr ketika masih di drmia dengro kekufirrm dan kemaksiatm-

trImenAlhh:

| \t 4 Lil#l G * $+" {l $ aW t*
'r;ii,s:.Jr'. 

?i;, F. 6g.4x!s -giL u$s" rrir F
@o#il!. B;er

"(dan ingotlah) akan hari (ketiko) Kami bangkitkan pada tiap-tiap

umot saorarrg sahti atas mereka dari mereka sendiri dun Kami
datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas selurah umat

manusio- Dan Kami turankan kcpadama Al Kitab (Al Qur'an)
untuk menjelaskan segala sesuala dan petunjuk serta rahmot dan

knbar gembira bagi orangarang yang berserah diri."
(Qs.An-Nahl [16]:89)

Firrran Auah SWr: 'diG*131 fi$ aw i',it
"(dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat

seorang salrr;i atas mercka dari mereka sendii." Mereka adalah para nabi.

Mereka menjadi saksi bagi kaum mereka pada hari Kiamat bahwa mereka

Surah An-Naht



telah manlaryaikm dsalah dm merryenr mereka kepada iman Untuk setiap

zaman seorang saksi sekalipun dia bukan seorang nabi. Berkenaan dengan

hal ini ada dua peldapaL Pertama,mereka adalah para imam pernbawa

petnn$uk yang mana mereka adalah para wakil nabi. Kedua, merckaadalah

para ulama yang dengp merekaAllatr me,melitrara syari'at para nabi-N1,*szs

Menurut saya (Al Qurthubi): Dengan demikian maka setiap kurun

waktu pasti ada ormg ymg m€NrgesakanAllab seperti Qus bin Sa'idatu Zaid

bin Amru bin Nufail yang dikatakan oleh Nabi SAW: i:rrt tl 'gi-
(membangkitkan unat yang satu)erc Sathih dan Waraqah bin Naufal png
dikatakan oleh Nabi SAW,

a. ?.

ila.Jl
-..1 - t tot l!c1.

)Wl A u-);2 u2l1

"Aht melihatnya merytelam di sungai-sungai dalam surga."

Mereka dan Siapa saja yang seperti mereka itu akan menjadi huiiah

dan saksi bagi manusiayeg hidry di zamannla Wallahu a'lam.

Firman-Nya, ,'{i6 ;I"l+ 44S "Dan Kami datangkan

lramu (Muhammad) menjadi saksi atas selurtth umat manusia." Telah

dijetaskan dalam surahAl Baqarah danAn-Nisaa'.

Firman-Nya: ..;t rfi6#.AKj-ai;ul'jS "Dan Kami

tutukan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala

sesuatu," padanannya adalah firman Allah, ;i nyA.fi 4d5C
*Iiadalah Kami alpakan sesuattqrun dalam Al-Kitab." (Qs. Al An'aam

[6] : 3 8) Telah dijelaskm sebelumrya

t75 Dua buah pendapat yang discbutkan oleh Al Mawardi dalam An-/Vnkat wa Al
'Wrot(U407).

t76 Hadits telah bcrlalu takhijqra



1

Mujahid berkata'Sebagi penj elas segala sesuatu yang halal dan )rang

hal.m."677

FimanAllah:

osesungguhnyaAllah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbual

hebajihan, memberi kepada haum kerabat, danAllah mehrang dart

perbaatan keji, kcmungkaran dan permusahan. Dia memberi

pengajaran kepadanu agar kamu dapat mengombil pelaiaran.'
(Qs.An-Nahl [1O:90)

Dalm apt ini dibahas enam sPsalah:

Pertama: Firman Allah SwT, g'*{65fiV ;l; ffr 'ol

"sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat

kebajikan." Diriwalratkan dari Utsman bin Mazh'un, dia berkata 'I(etika

tunm ayat ini alcu menrbacaqra kepadaAli binAbi Thalib RA. Sehingga ia

ta\itrblalube,rkata'WatraikeluargaGhalib,ikutiiahmakakaliansemuaakan

benrntung. DemiAlatr, smgguhAllatrmengtfusryar.urtuk memsintatrkalim

semua agar berakhlak mulia' ry8

Dalam sebuah hadits dijelaskan ketika dikatakan kepadaAbu Thalib,

"sungguh anak saudararnu (keponakanrnu) mengklaim batrwaAllatr telah

m Disebutkan olch Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan (141108), An-Nuhas dalam

Ma'ani Al Qur'an (41 lol) dat lbnu Katsir dalam tafsirnya (4/5 13).
t7! Disebutkan oleh lbnuAthiyah dalamAl Muhanar Al Wajiz (81493 dan'494).

1
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menunrnkan kepadaqra ayat, c/:; t[ rS i{V'}U'IJ)i Ll' S es unguhny a

Allah menyunth (kamu) berlahr adil dan berbuat kcbajilan.'Maka ia

b€d@'Ikr.tilah mak sardraku- DerniAllalt dia tidak pernah memerintahkm

melainkm untuk b€raltrlak mulia'."

Sedangkan llcimah berkata" 'Nabi SAW membacakan kepadaAl

\ryatdbinAl Mughirah: *{tj J@'}U ffr 4' Sesungsuhnya Atlah

menyuruh (kamu) berlaht adil dan berbuat kebajikan' dan seterusnya"

Maka dia berkata, 'Wahai anak saudaraku ulangilatr'.! Maka beliau

me,ngulangiqra dan bersabda, "Demi Allah, sungguh manis dan indah,

pondosinya mengakar, bagran atasnya berbuah dan semua itu bukan

ungkapan s eorang manusia !. "

Al Ghaznawi menytbrdm bahn a Utmm bin lvlazh'un adalah seorag

qari'. Utsman berkata, '?ada dasamya aku tidak masuk Islam melainkan

lcarena rasamalu kepadaRasulullah SArSf. Hingga alftimlaa tunm ayat ini dm

ketika ihr akub€rada di rumah beliau, hingga akhirqra iman menghunjam

kokoh di dalam hatiku. Maka alcu me,mbacanya kepada Al rfrfafid bin Al
Mughirab lalu iabe*ata, 'rifahai anak saudarakq ulangrlah!'Akupun

mengulangnya dan iaberkata,'DemiAllah. . ." lalu menyebutkan hadits ini

serfiftqa.

Sedangkan Ibnu Mas'ud berkata, "Ini adalah ayat png paling

komprehensif di mtra ayat-ayat Al Qur' an, yang sangat bagus untuk ditaati

dan tidak mengabaikmya"mr

DkisahkmbahwaArNaqqasyberkata,'Dikatakmbahwazakat ymg

adril adralah ihsan (Huat baik), zakat kemampuan adalah pemberian maaf,

zakat kekalaan adalah kedermawanan dan zakat kerrruliaan adalah kebaikan

tD Sebuah atsar )'ang disebutlan olehAth-Thabari dalamJami'Al Bayan (l4llOD),
IbnuAthiyzh A"lamAl Muhanar Al Wajiz (&la%), Ibnu Katsir dalam tafsirnya (41515)

dan As-Suyrthi d^lar. Ad- Durr Al Mantsur (4 I 128).
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seseorang kepada saudara-saudaranya.'880

Kedua: Para ulama berbeda pendapat dalam pe,nakrrilan kata adil
dan ihs an. Ibnu Abbas berkata'Adil adalah'Tidak ada T[han yang berhak

nntnk disernMr selainAllah' sedargkan ilsot dalahmenrmaikm semua )ang
fcrdhrt.'al

Ada yang mengatakan, *Adil dalahfardhu sedangkan iban adalah

ibadahnafilalr."a82

Sdangkan Su$nan bin Ufinah berkatq *Adil dt sini adalah sesuahr

yirng sama saja antara diratrasiakan atau tidak. $sdangkan ihsan jikt
dirahasiakan lebih bagrrs daipada terang-terangm.'e

Ali bin Abu Thalib, *Adil adalahkesadaran, sedangkan iftsaz adalah

memulial norag.'e

Ibnu Athiyah aas !er{<at4 " Adil adalahs€,mua }ang fardhu, baik dalarn

masalah aqidah atau Erui'at, me,nunaikan anmatq meninggalkm ksnafirnar

dan berkesadaran, merrberikan hak. Sedangkan ihsan adalah melakukan

segala yang sunah. Di antara sesuafu perkaraadayatgseufuhnyasunnah

dan di antaranya lagi fardhu. Han)ra saja kadar balasannya termasuk sikap

adil. SedzlngKmlpenambahan dari batasan balasan maka itu termasuk ihsur."

e Sebuah atsar ).ang disebutkan oleh lbnuAthiyah dalarn Al Muharar Al Wajiz (81

494:).
sr Sebuah atsar disebu*an oleh Ath-Thabui dalam Jami' Al Bayan (141109), Ibnu

Katsirdalamtafsirrya (a/514), IbnuAthiyah datarnAl MuhararAl Wajb(81494),ltba
Halyan dalam Al Bahr Al Muhrri (5/530), As-Suyrthi dzlamAd-Dun Al Mantsur (4/
128) danAsy-Syaukani dalam Ada' Al Fara'idh (31265).
eDisebutkanolehlbnuAthiyah dzlamAlMuharrarAlWajiz(81494)&r.Asy-Syauhni

dat n Fath Al Qadir Q 1265).
s3 Disebutkan keduadua4ra oleh Asy-Syaukani dalan Fath Al Qadir, dan keduanya

tidak dinisbatkan (3 1265).
EEl Ibid-
t8s t ih,. Al Muharrar Al Wajiz Gla90.
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Sdanqkan ungkapan Ibnu Abbas perlu ditinjal karena pe,nunaian

fardhu-fMhu itu adalah Islam sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh

Rasulullah SAW dalam hadits p€rtan)'aan Jibril. Itulah keadilm" Sdangkan

ihs an adalah penyempumaan-p€nyempunman dan hal-hal yzunrg mandub

(sunnah) sesrui dengan hmfiilm taftirNabi SAW di dnlzm hadits Jibdl dengan

sabdmp,

. r. t IIri dl

" Hendabtya engkau menyenbah Allah seakanakan melihat-Nya,

dan jika engkau tidak melihat-Nya sesungguhnya Dia
melihatmu."86

Jika ini benar dari IbnuAbbas maka tentu ymg dikehendaki adalah

sernraibadahffihu

Sedangkan lbnuAlAmbitsT bed<atq *Adil mtara ssorang hamba

dengan Rabbqra adal^h mengutanakan hak-Nya SWT deipada bak untuk

diriqra seirdiri. Dan mendahulukan keridham-Nya dri@a bawa nafsuqra

sendiri. Serta menjalhi hangan-kmgan-Nya dm melaksmakm pedntah-

perintah-Nya- Sedangkan adil antra Dia dengm dirinya adalah mencegah

apa-apa yang terkandung kebinasaannya." Allah SWT berfirman,

@ tt'{l * # ,.#3 "......dan menahan din dari keinginan hmva

nafsunya. " (Qs. An-Naazi' aat l7 9l: 40)

Menjauhi diri daimengikutikamakm, selalumeiasapuasdahr sAiry

k€adam" Sedmgkm adil attra dirinlra dengro ormg lain adrlalr me,mberikm

nasihat, meninggalkan sifat lfiianat dalam hal-hal kecil atau besar, peduli

ts HR. Asy-Syaikhani dari Abu Hurairah. Al Bulfiari pada p€mbahasar tcntang Iman,
bab: Pertanyaan Jibril Kepada Rasulullah Seputar Irnen dan Islanr" Sedangkan Muslim
pada pembahasan tentang tman, bab: Iman dan Penjelasamya.

887 Lth. Ahlcam Al Qur'an,karyanyaQlllT2).

'r)t;'iti l;'6.3'r )i ,i;7::tf;? ',ist
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terhadap merekaberkenaan dengan segala aspelq tidak menyakiti mereka

baik dalanperkatam atau peduataq dalanr ke,ratrasiam atau termg-terangan,

juga sabar atas qa png menimpaAnda dari mereka. Paling tidak dari senrua

itu adal^hpeduli dm tidakmenyakiti.

Menumt saya (AI Qurthubi): Rinciantentang sikap adil ini bagus

danimbmg

Tentang ilaanpra ulama kita (madzhab Malki) bqkaia, " Ilaan adraJrdh

bentnk mashdr (infiniti! dari k ata ahsana ytlainu ilu aaza. Dan dikatakm

memiliki dua makn4 pertama, Dengan sendirinya bersifat transitif
(me,rrbuhrhkan obje$. Sebagaimana ungkapan Anda: tk d,?l yarrtg

artiqra: Aku me,mbaguskannya atau aku menyempumakaonya. Ini dinukil

dmgan menggunakm htrnrfhanzah dari asal'rP,;#.

Ke&u, tansilif (membutrhkan obj eD dengan tambahan huntfj arr.

SebagaimanaungkapanAnda: fii Jt'c;;l (Atubohmt baikkepada

Fulan). Ivlaksudnp, Aku sampaikan kepadaqra apa-apa )ang memberinya

mnrfrd."

Menumt saya (Al Qurthubi): Kata te,rsebut dalam ayat ini ditujukan

untrk dua makna s@rabersana-srna l(ma sungguhAllah SWT mencintai

makhhrk-Nyaketika sebagianbeftuat baikkepada s$agimpng lain Hingga

seekor bunmg )ang ada di dalam sangkarAnda dan seekor kucing yang ada

di rumahAnda tidak bolehAnda abaikan unhrk berbuat baik terhadapnya.

Dia SWT lv1aha IGya dan tidak bututr kepada kebaikan manus iu lhs an dari

Atlah bisajuga berarti nikmat, krunia dan anugerah.

Kata ini (ilw an) dalurhadits Jibril dengan malcna pertama dan bukan

dengan makna png kedua Makna png pertama kernbali kepada pe,nehrnan

ibadah dan fokus, melakukannya secara be,nar dan sempuma Menghadirkan

keagungan dan kebesaran-Nya ketika te,lrgah melakukannya. krilatr yang

dimaksud di dalam sabdanp,

tt,ll



itti. tlr; 
^7 

t'j Ly,itj i$?'^ist''3s'of

"Hendalotya kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-

Nya, dan jika kamu tidak melihat-Nya sesungguhnya Dia
melihatmu."

Orag-ormg 1ag memiliki tuti dalan pengaumse ini ada &ra keadanr

Pertama, mampu menyaksikan kebenaran. Sehingga dia seakan-akan

melihatnya. Kiraqra Nabi SAW memberikan isyarat keadaan ini dengan

-g:>tbt c,f i:;|.+,
"Dan telah dijadikan penyejuk mataht di dalam shalat."w

Kdn,idakberakhir kepada ng demikiaq akm te@i lebih dominm

batrwa Allah SWT melihat kepadanya dan menyaksikannya. Hal itu
diisyaratkan oleh finnan Allah SWT, A(WS@ ir" ',sAj,sfi
@df*#Ji "Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk

sembahyang). Dan (melihat pula) perobahan gerak badanmu di antara

orang-orang yang sujud. " (Qs. Asy-Syr'aaraa 1260:218-219).

Juga firmm-Np, *$ *"r3 \l t:r* f,; €L C'rS 
1 

" . . . melainlun

Kami menjadi saksi atasmu di walau kamu melahtlannya. " (Qs. Yuunus

ll0l:61)

Ketiga:FirmanAllah SWT, 5ifr 6; fEF 
*Memberi kepada

lraum kerabat." Maksudnya, keluarga dekat. Dia mengatakan,'Memberi

merekaharta firman-Np, :riL lffi $,ytij'Dmberikanlah
lrepada lreluarga-keluarga yang deknt alcan halorya...'. (Qs. Al Israa'

llTl: 26). Makzudqa, engkau menprnbung silaturrahim mereka Ini masuk

ttt Telah dital&rij sebelunrnya.

Tafsir A[ Qurthubi tF,



dalam bahasan penyandaran sesuatu png rrundub (sunah)kepada sesuatu

yang ur4i ib. Dengan inilahAsy-S)raf i berdalil dalam mewqiibkm penrberian

hnfiak rukatab (budak ymg dijmjikar merddo oleh tumya dengm bapran

s@ara mencicil) sebagaimana png akan datang penjelasamya

Dkhrsuskmla k€rabat delot kar€Da hak-hak merreka l6ih mengikag

dm merymbrmg silaturrahim dengm merdo Lbiho4iib, urtrk meaguatkm

kasih-sayang yang diambil dari nama-Nya. DanAllah menjadikan upaya

meaymbtAg silfrmufttm dengtn med31bagiadeimetl]/@hmg sil+uahim

dengm-Nya Dij elaskm dalam Ash-Shahih,

'o$ U'g?, :li;r'; bf of;p; Yf

"Apakah engkau tidak ridha jika Aht menyamktng silaturrahim

dengan orang yang menyambungnya denganmu dan

memutuskannya dengan orang yang memutuskannya

denganmll"ue

Lebih-lebih jika merreka misldn

Keempdr FirmanAllah SWT, 4{U p,'If6 ;ti;.ifr f ,fr5
"Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan

pamtsuhan." Al Fahsya' adalah Al FalusyuFitu segala sesuatu yang buruk

baik berupa pertataan atau perbuatan.

IbnuAbbas berkata, "Al Fafosytadalah zina Al Munkaradalah apa-

ryapng rtiingkri oleh qari'at derrgan admya lrangan melakukannlra" Ini
be,rsifat umum mencakup segala macam kemaksiat^n, kehinaan, kexdstaan

dengan segala macamnla.teo Dikatakan bahwa dia adalah kesyirikan

tte I{R Asy-Syaithani, AI.Bukhari pada pembahasan tentang Tafsir, tafsir Surah
Mnhama4 bab: ffi61f t:jhi$.Dan Muslimpada pernbahasan tentang berbuat Bailq
bab: Silattrrrahim dan Haram Memutuskannya , Al-Lu'lu' wa Al Majan (U329-330).

8$ Disebutkan oleh IbnuAthiyah dalamAl Muhanar AI Wajiz g/a9Q.
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Sedangkan Al B aghy adalahkesombongarl kezhalimaru kedengkian

dan permusuhansr llakikafirya adalah melaurpaui batas. Semua ini mastrk

ke dalan munkr. Akar tetapi Allah SWT meryrcbutrya socara lfiusrs sebagai

wujud perhatian terhadapnya kare,na bahaya besar yang ditimbulkannya.

Dalam sebuahhadits dari Nabi SAW,

"Tidak ada dosa yang lebih cepat hukumannya daripada
permusuhan (kezhaliman).' nn

L';F,;ql
" Orang yang bermusuhan itu kcmasukan (syetan). "

Allah SWT telah memberikan janji-Nya bahwa orang )ang dianial"a

pasti akm menang. Dalam sebagian kitabkitab yag ditunrnkan disebutkan,

"Jika sebuatr gunung menganiaya sebuah gunrmg png lain te,ntu pihak png
me,nganiaya di antra kedum5ra itu meletus."

Kelima: N Imam Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al Bulfiari
dalam Shahihnlaa menuliskm dalam bab fimmAllatr SWT:

;t1&;fr,f L;4 5,;r d gu.lt f$ )$'iV ri[,
@ 3r!'n -4 -l#" 

6fi3 p,JJt3
"Sesungguhnya Allah menyrruh (kamu) berlaht adil dan berbuat

st Disebutlan olehAsy-Syaukani dalamFath Al Qadir (31268).
tn HadiB ini dengan lafazh:

g')tz;#:'ei"t*?,t],1
"Kejahatan yang paltng cepat huhtmannya adalah permusuhan (kezhaliman) dan

memutuskan silaunahim." HR Muslim pada pernbahasan tentang Zuhud, Abu Daud
pada pen$ahasan tenhng adab, At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Kiarnat dan
Ahmad dalamAl Musnad (5/3 6).

,f-'u'^itiL L"f '+1 y
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kebajikan, memberi kepada kaum kcrabat, dan Allah melarang

dari perbuatan keji, kcmungkaran dan permusuhan. Dia memberi

pengajaran kepadamu agar lcamu dapat mengambil pelajaran."

Dan, @ 
-r<'irl 

tt'f&.dt "sesungguhnya (bencana)

kezhalimanmu akan menimpa dirimu sendiri.." Serta,

A'X'ii;l e i$'i "...**udian ia dianiaya \agt), pasti

Allah alran menolongnya. " Dan me,ninggalkan provokasi keburukan

kepada seorang muslim atau kafir, ke,mudian ia me,nyebutkan hadits

Aisyah berkenam dengn sihir Labid binAl lfsbm kepadaNabi SAW,

Ibnru Baththal berkata'tseliau SAW mentahril alat-a1at di atas dengan

meninggalkan provokasi kejahatan kepada seomng muslim atau

seoragkafirs*agaimmaditmjrrklim oldhaditsAiqah, bahrn abeliau

SAWbersabda,

e'S'ofirt6$b Gt,;, ';i!fu$
"Alran tetapi Allah telah menyembuhkanht sedangkan aht tidak

sulra memprcvokasi lceburukan k"podo orang lain."8e3

Inti masalah di sllni -Wallahu a' lan*bahw abeliau melakukan tal$il
terhad4 frmmAflah SwT, @ FyJ )4';U6fr b1 " &r*sut rryo

Allah menytrtth (kamu) berlaht adil dan berbuat kebajikan...."

Senran untuk beftuat baik kepada para pelaku dosa dan meninggalkan

tirdakan menyiksamqrdrakrenadosaqa Jikadlofakm,'tsagaimmatalffil

tertrada ayat keznatmm ini menj adi sah?."

Dijawab, inti masalalh di sini - Wallahu a'lam -bahwa ketikaAllah

merrberitahukmpratranba-Nyamengsnai bahayakezhalimm akan kembali

tet HR. Al Bukhari pada scjnmlah pembahasan. Pada pe,mbahasan tentang awal
pencipta"n, kedokteran, Etika dan Doa. Juga Ibnu Majah dalam pembahasan tentang

kedokteran danjuga olehAhmad dzlzmAl Musnad (6196).

top o6t
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kepadapelakrrya itu sendiri de,ngan firman-Np @'# | t" .lA dl
" Seswtggtrtnya (bencana) kezhalimanmu akan menimpa dirimu sendii. "

Allah SWT menjanin akm menrberikar pertolongpk@apihak yag
didralimi, maka yurg lSih utama bagi pihak )mg dizhalimi adalah Uersyt*u

kepadaAllatr atasjaminan pertolongan yang Diajadikat dengan merraafl<an

orrrglag telahmemztralimi diriqa" Demikimlah yang dilakukm olehNabi

SAWtertadry ormgYahudi ngmenyhirdiri beliarAllah telahmenrberikm

Lalasm 
tertradA orang Yerhudi tersebut dalmr firman-Nyra lrjti *O t)y

q Ag 6 ,b "Daniika kamu memberikan balasan, maka balaslah

dengan balas an yang s ama dengan sik, aan yang ditimpakan kepadamu "
(Qs.An-Nahl [6]: 126)

Akan tetapi beliaume,ngutamakanpemaafu dal^m rangfuameirgambil

firmmAllalu A ti\ r" ;i q,,i'ot r*S * o:i', " Tetapt orans lnns
bersabar dan mema'atkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian

itu termasuk hal-hal yang diutamalcan. " (Qs. Asy-Synraa lazl: a3\.

KeenanzAyatinimengandungpanuntaharnarma'ruf (meng$akpada

kebaikan) dan nahi mtnlwr (mencegatr dari yary mungf,ar). Mengenai dua

hal ini telah dibahas sebelumnp.s

Diriwayatkan bahwa sekelompok orang mengadukan pejabatnya

kepadaAbu Ja'farAl ManshurAl Abbasi png kerrudian dibantah dan

dikalatrkm oleh pejabat iur Mereka tidak bisamerrbuktikm kezhalimat besar

dan kecrnangan yang dilakukann),a. Lalu berdirilah seorang pe'muda dari

kelompok itu lalu berkatq "W'ahai AmirAl Muhninin, sungguh Allah telah

memerintabkan agar berlaku adil dan bqbuat baik Sesungguhnya dia (pejabat

itu) berlaku adil namun tidak beftuat baik." MakaAbu Ja'far taliub de,ngan

kebenaran itu dan kekeliruan pejabattya-

te' Lih. Tafsir surahAali 'Imaan ayat 2l .

I rarslr At Qurthubil tl"!)



FimanAllah:

c t+i'&. #gt*i; $i i * r:4 fi ,vii'ls
3r# 6 )tri'f'fr 'oi:r,*i'AiL ffr $+ iiS

"Dan tepatilah perjanjian dengan AAah apabila kamu berianii dan

janganlah kamu membaallcan sumpah-sumpah(ma) itu sesudah

meneguhhannya sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai

saksimu (tefiadap sumpah-sumpahmu itu). Sesangguhnya Allah

mengetahui apayang kanta perbrcr.'(Qs.An-Nahl [16l: 91)

Dalmr ayat ini dibahao tiga masalah :

Pertamaz Firman Allah SWT, Yl )fi ljt5l "Oan tepatilah

perjanjian dengan Allarr." P€rintah ini bersifat umurn mencakrry akad png

dilaktrkan secara lisan, dan dipegang teguh oleh manusia, baik dalam jual-

beli, hubtmgm sesmra, dmffi mjiatped<ara ng adahubungruryade,ngan

urusan agama.sei Ayat ini mencakup firman-Ny4 JiiJfV }lr'$ Lt

#{rS "sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaht adil dan

berbuat kcbajikan, " kar€,na malaranp, lakukan png diperintahkan dan

tinggealkmlagdihmg;

Ada ymg mengMrm,'Sesungguhrya apt ini tunrn beftenam dengan

bai' at Nabi SArII kepada Islam.'46

s Demikian dikatakan oleh Ibnu Athiyah dilarn Al Muhanar Al Waiiz (81a9$.
rs Disebutkan olehAth-Thabaidalanlami'Al Bayan (141110) dari Buraidah" Juga

olehlbnuI(atsirdalamtafsirnya (415l7-Sl8),IbnuAthiyah dalamAl Muhanar Al Wajb
(81499\,Az-Tawkhsy,ari dalamll Kasysyaf (21342), Abu Hay5ran dalamAl Bahr Al
Muhith (5 1 530), As-Suyrthi dabn Ad-Dun Al Mantsur @nzr dan. Asy-Syaukani dalam

FathAlQadir(31268).
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Ada png mengatakaq "A)rat ini turun berke,lraan de,lrgm berpegmg-

teguh kepada srryah sebagaimau )ang terjadi di zamanj ahiliah dm saehh

Islam datang sejalan dengan hal itu" te7. Demikian dikatakan oleh Qatadall
Mujahid dan Ibnu Zaid- Secara unrun me,ncakr.p smua itu sebagaimanalag

telah kmi jelaslrm" Delrn,4sh-,$tahri meriwaydcm dfii Jubairbin Mdh'ino,

ia bertata: Rasulullah SAW b€rsabda,

i:+"t\

"Iidak ada sumpah (dalam hal yang mentsak) di dalam Islam,

dan sumpah (dalam hal ketaatan) apa W yang ponah ada di
zaman jahilAah maka Islam menguatkannya.'a%

Maksudqra bersumpah untuk membantu kebe,naran dan me,nolak

kezhaliman. Yang de,mikian ini sama dengan smpahfudhuul yanrg telah

disebutkan oleh Ibnu Ishak. Ia bed<at4 "Sekelompok kabilah dari Quraisy
bertumpul di rumahAMullah bin Jud'an karena ke,muliaan dan nasabnya.

Maka mereka saling bersumpah dan berjanji bahwa tidak boleh ada orang

ng dizlnlimi di lvlakkalu baik dari penghunirya atau orang lain, melainkan

mereka akan bersama menolongnya hingga dikembalikan apa yang

di -haliminya- Oleh pihak Quraisy sumpah itu dinamakan snrpahfudhuul.

tvtalrsuaryE, snmpah mengutmakan kepentingm orzunglain" fidhrazldi sini

te Disebutkan olehAth-ThabaridalernJami'Al Bayan (14lll0),IbnuAthiyah dalam
Al Muhanar Al Wajiz (8/499), Ibnu Katsir ddam tafsirq,a (41517) dan Abu Hayyan
dabn Al B ahr Al Muhith (5/530).

8e8 IIR. Muslim pada pembahasan tentang keutamaau sahabat, bab: Rasulullah
Menpersaudarakan antar Para sahabat (41196l). Juga Al Bulfiari pada pernbahasan

tentang Adab, bab: Persaudaraan dan Sunpah (4/63) dengan lafazh: Laa bilfa fii Al
Islam (Tidakada suryah [dalam hal yang menrsak] dalam Islam). At-Tinnidzi dan Ad-
Darimi pada perrbahasan tentang biografi. Juga olehAhmad dalamAl nnrsnad (1/403).
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adalahbentuk jamakdrrl<ata/bdhrl@€na jumlahyayagsangatbarpk.

sepertifals dmfulws.

Diriwayatkm dri Islmk dri lb,nu Syihab, iaberlcda: Rasulullah SAW

UersabAa,

y;dif +f 6t+ oa:r* y.{t * ,t3 A'-Vu
*tr>t:li ,ty;,;\li.trl,'*

' "Telah aht saksikan di ntmah Abdullah bin.htd'an kclompokyang

aht suka, dengan adanya kelompok itu &t sqerti mqtiliki seekor

unta merah. Jika afu diundang dengannya demi Islam pasti aht
memenuhinya."w

Sdmgkm Ibru Ishak b€d<at4 *Al Walid bin U6ah bertmgungiaq/ab

atas harta Husain binAli karcna SultanAl \ryalid adalah seorang gubennrr

(mir) untuk wilalah lvladinab. I{alra Husain binAli b€lte kepadm5a,'Aku

Uersurean kepadaAlall hendalarF engku memberikm sepaoh dri haklo

atau aku ambil pedanglq engkau me,nrberi*u separoh dari hakku atau kita

-ati saj a'." IIal itu sanrpai kepadaAl Mswr bin mrtramaU hh ia berkata

demikiar pula Juga saryai kepadaAbdr-Ratrnar bin UMmbin Ubaidullah

At-Taimi sdfngga ia bedeta sodemikim itu pula Ketika hal itr sryai kepada

Al Wali{ ia lalu mernberikan separoh hartarrya.

Para ulama berkata, "Sumpah (dalam hal kebaikan) yang ada sejak

zanmjahiliah ini adalah srryah 1aE dikuatl@ ol& Islun dan disebd L:husus

oleh Nabi SAW dalam ungk4annya png bersifat txfiim," Iidak ada sumpah

(dalam hal yang merusak) dalam Islam." Hihah hal itu addah bahwa

syari'ah datang dengan pembelaan terhadap orang yang dizhalimi dan

mengernbalikan halcrya Hal itu menj adi wajib badasarkan landasan qari'atr

Es Telah ditakhrij sebelumya.
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atas siapa sqia ),mg mffilpu dan bag }/utg dtalim mend4atkm dosa sehingga

Allahswruerfirmm, ay nttfiS ;€rt b;,r[4'oEfr ,!" w dl
@ tJ +t ll I -{lJ \fl iy " sesungultnya dosa itu atas orang-

orang yang betSuat zhalim lcepada maruuia dan melampaui batas di

mulra bumi tanpa hak Mereka itu mendapat azab yang pedih." (Qs.

Asy-Spuraa $\: a\.
Sdangkan dalan Ash-S:ha}fi disebutkm,

r.ii .irr J?, ( :rjti ,i:;E 'rf Ay lsf ';3i

G. - iT- & Lt 
'i6 f 

tll,u {ti 'rK r\frh,

iHu;'rp-;u;l,U'n
"Tolonglah saudaramu, baikyang zhalim atau yang dizhalimi."

Mereka beitata,'Wahai Rasulullab membmtu ormg yang di zhalimi

bisakflrti pahmi lalubagaimmamenolong mmglag zhalim?."Belian

menjawab, "Engkau mencegah kcdu tangannya (dai berbut
zlwlim) "- dalmriwayat lair1 'Engkatr mencqohtya dui perfuaan

zhalim'. DeniHan itu engkau menolongnya.'w

Telah berlalu sabda beliau SAW:

'#- of utrl iu. ,* t;,:;r;l;_ I, dtl,lt rrf, sy.1.,6thy

e)*u*Vfr
"sesungguhnya manwia jika melihat pelaht zhalim *, ^"n*
tidak mencegah kedua tangannya maka nyaris Allah akan

meratakan mercka dengan adzab dari sisi-Irlya."

ll ) ot
o).e:J

:y)::

m Sebuah hadits shabih yang tclah ditalfirij sebeluml'a.

I tafsir al Qurthubi ' t-= )



Kdua:FrmmAllahSWT: C;g. V.,.t fr::!T ltli; Y/3*tut
janganlah kamu membatalkon sumpah-sumpah(mu) itu sesudah

meneguhkannya." Hal itu dikatakan setelah mengokohkan dan

mem€oegkm),a

Kaiga:Firman Allah SWT:'!rS'PALii r!;+ 3i3 *Sdang

lramu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-

sunpahmu irz/." Maksudnp, scbagai salsi.

Ada ymg meng&km, penjaga

Ada ymg mengatakm, Penj rnin.rot

lehkan fitffi berfrmm: t; l*i'.fi " &sudah maneguhkamla j'
sebagai pemboda antra srmpah yang dikokohkan dengm ke,mauan ke,ras

dm $ryah ymg banya rmhlk s€kedr main-main sqia

Ibnu Watrb dm lbnuAl Qasim mengatakm dri I\,Ialik, " Tankitl dalah

$ryahmmsiat€atmgerdhal scratenrs.menerus Diaselalumengulag-

ulmg srryah itr saryai tiga kali atal l€bih dai ittt s€bagaim'"re uc4m)a,
'Demi AllalL aku tidak akarr mengrrrmginya dai demikio, d€miAllab aktr

tidak akan menguranginya dari demikian, de,mi Allab aku tidak akan

m€oguragitrlra dari d€mikim'."

Dikatakan,'TNtraka kafrbrcl sumpah 1ang d€mikian adalah terdapat

sfrtkofifitrd."YahyabinSa'idbedmfi4'ltuadalah jmji-janji.'rySedmghn

jqii ndalah sumpah- Akm tetai perbedaan antarakeduanya adalah bahwa

j anji tidak p erlr kaffarar. Nabi SAW bersabda,

,ia- ,.urio :*, *t ry *gr ?;itl. iv'J4i=:i-
) . tt .

Pn r\b oJ.i,

st Pcndapat-pendapat ini disebutkan olehAsy-Syaukani datm Fath Al Qadir (31269).
m Disebutkan olehAth-Thabari dqlzrn Jami' Al Bryan (1411 10).
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"Bagi setiap p:embohong ditegakkan satu buah bendera di
bokongnya sesuai dengan kebohongannya pada hari Kiamat

(nanti). Lalu dilcatalcan, 'Ini kcbohongan Fulan'.'m

Sedangkan sumpah dengan namaAllatr telah disyaria&an bahwa di

dalamnya terdapat kafarat dan dengan demikian halal apa yang telatr

diakadkan dengm sumpah.

Sedangfan Ibnu Umar berkata,'?enegasan itu dengan bersunpah dua

kali. Jika bersturyah harya sekali malra tidak ada lafuat pdalang demftim

itu" Dan hd ini telah dijelaskan dalam surahAl Maa'idah"eol

FirmanAllah:

3|i+6 ti.L"i # g. l, ei a "'ar; 1!5 i;rK *s
dt\i n ai c r:,1 CK ol'#. Vs *taf
6rr# * )* q:"#l i-; F'i;fis",+rtfi L fr

oDan janganlah kamu seperti seorang perernpaan yang

menguraihan benangnyayang sudah dipintal dengan kua menjadi

cerai-berai kcmboll Kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu

sebagai olol penipa di antaramu, disebfrkan adanya sata golongan

yang lebih banyah jumlahnya dari golongan yang lain

SesanggahnyaAllah hanya menguji hamu dengan hal itu Dan

sesangguhnya di hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepada,ma apa

yang dahulu lcamu perselisihkan itu.'(Qs. An-NahI [16]: 92)

s Telah ditakhrij di nuka.
eo' Lih- Tafsir ayat 89 surahAl Maa'idah.
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FirmmAllatrswr: (A)i # *.:D q'i ;;i5 $5 t;.rKSS
"Dan janganlah kamu seperti seorang penempuan yang mengurailcan

benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai

lcembali." Naqdh sama dengan nalds (mengrraikan). Sedangkan bentuk

ismnyaadalahnalatsdannaqdh.Bentuk jamaknyaadalahankaats.ntAyat

ini menyenryakan ormg )ang ksumpah darberjanji dengro m€nguatl(m, a,

lalu me,mbatalkannya diserupakan dengan seorang wanita yang memintal

benangrya dengan kuat dan kokoh lalu menguraikannya kembali.

Diriwayatkanbahwa seorang wanita bodoh png'nggal di Makkatl

yang bemmuRaithatl bintuAmrubinIG'ab bin Sa'ad binTlaimbin Murratl

melakulm hal sodemftiar itr tvlalo dengam),aterjadi peryanpam. Dmikim
dikdakm olehAl Fana's ymgkemudiar dikisablm olehAMullahbinlGtsir

danAs-Suddi, nanun keduanya tidalc menyebutkannrnawanita ituw

Sedangkan Mujahid dan Qatadah b€rkat4'Itu sekoda perumprmanr

dan bukan berkenaan de,lrgan seoring wanita terte,lrtu" ffi . (;qti "Cqai-
bqaf 'dalahmansktbl<avna#ryaful.wDallalwadengndaglal,
khadii' ah dn Shisysy artinya tipuan.ero

N Lfh. Lbm Al'Arab abttsta t.<.
s Lih" Ma'ani Al Qur'an,bryatyrQlll3), Ma'ani Al Qur'an, karyaAn-Nuhas (4/

102), Al Muharar Al Wajb (USOO) dm Al B ahr Al Muhith (5 I 530).
m Discbutkan olehAth-Thabari dqlzrn J4111i'Al Bayon (141111), Ibnu Katsir dalem

tafsirrya (a/518), IbmAthiyah dalzmAl Muhorar Al Wajiz (8/500), Abu Ilay5ran rl"lam
Al Bahr Al Muhrrl (5/530) danAs-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (41129).

ea Disobu&ao olehAft-Thabari dal"mJami' Al Bayan (l4l lll dan I l2), Ibmr lGtsir
dalam tafsirnyz (4/518), Ibnu Athiyah d^lam Al Muharrar Al Wajiz (8/500) dan As-
Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsw (41 129).
w Lih. Imla' maa Manna bihi Ar-Rahman (2/85) bahwa itu adalahtaa I d^rt (4? d^\

bolehjuga mo{ adrobiek(naf 'uul)yatgkedul 6@s mrkna, karena makna i:,'? adalah
rnenjadikan- Sedangkan i(;f adalah bcntuk jamak dari kata i:.3. Ini adalah malcna

Li:zra""'ril .

eto Lih Ai-Slihhah (41 1696) dqn f,isan 1l'Arab,entri: ;lrr.
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Abu lJbaidah berkat4'Segala perkara yang ndak shahihmaka perkara

itu adalah dak]ral (tipuan belaka).' at t

7l * ai ,.1{i SF s1l "Disebabkan adanya satu golongan

yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain." Para ahli tafsir

berkata "A)rat ini turunberkenaan de,ngan orang-orangArab png sebagian

kabilahberselartu dengan kabilah lain. Kemudian salah satu dari kabilah itu

mendatangi beberapa kabilah yang kuat lalu menipu dan mengl,rtrianati yang

pertama dengan merrbatalkan perjaqiianryra dan ke,nrbali kepada kabilah yarg

besaritu.''r2

Demikian dikatakan oleh Mujatrid. MakaAllah SWT berfirman,

'Tanganlah kalian batalkan perja{ian-perjar$ian hanla karemakelompok lain

lebih banlak atau lebih baryak lurtarya sehingga kalian mernbatalkm sunpatr

ketika kalian melihatjumlah yang banyak serta kekapan &miawi padapihak

musuh-musuh dri kalargan ormg{rang muqtrik"

Yang dimaknrd adalah larangan ke,mbali kepada kelarfiran disebabkan

banyaloryra ormg-onmg kafr dan banpknya harta mereka

Al Fanaser3 berkat4 "Artinlna: Janganlah kalian tipu suatu kaum hanla

lerenajunlah mereka sedikit atau baryak atau lcr€ma kalim sdikit seda€kal

mereka banlak sedangkan kalian telatr agunglan mereka de,ngan sumpatr."

6,1 
* 

t 
"Oit, 

banyakj umlahnya." Maksudny4 lebih baryrak. Dari kata

;j tlJt u., jika sesuatu jumlahnya banyak. Kata ganti pada kata !.

kemungkinan kembali kep ada' kes etiaan' yang drperintahkan oleh Allahe ta

eil LiIo- Majaz Al Qur'an (1R67).
er2 Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (l4lll2), An-Nuhas dalam

Ma'ani Al Qar'an (41103),Ibnu Katsir dalam tafsimya (41519),IbnuAthiyah dalamAl
Muharrar Al Wajiz (8/501), Abu Hayyan dalamAl Bahr Al Muhilh (5/531) danAs-
Suyrthi dalam Ad-Dun Al Manuur (41129).

ett Lih. Ma' ani Al Qur' an (A I B).
ef 

'DisebutkanolehAth-ThabaidalamJami'Al Bayan(l4lll3) danlbnu Katsir dalam
tafsimya (a/519).
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dan kemungkinm juga kembali k€pada lunrlah 1ag bmlak'.er5 l\daksudn)na,

balmaAllah SWT menguji para hamba-Nya de,ngan saling dengki dan

sebagian me,ncari kernenangan atas sebagian ),ang lain. Allah menguji

mereka dengan sernua itu untrk marydahui si4a lmg berjibad mengalabkan

nafsunya sendiri lalu menentangnya di antara orang-orang yang

mengikutiqa dan berbuat sesuai dengan hawa-nafsunya- Ini adalah makna

finnanArlah: t riliz *** c):"A!$it3'ci;fi5'qfnt Lj1dl
"Dan sesungguhnya di hari Kiamatakan dijelaskan-Nyakepadamu apa

yang dahulu kamu perselisihkan l'tu," baik benrpa kebangkitan dan lain-

laim5ra

FirmanAlleh:

u,s r+S';6-9 !W,5.":S|+S'*'H4 fifr ;t-t iS
lt r1:;, ;ri Ce ilifi s",;rs.

uDan lulou Allah menghendafi, niscaya Dia menjadikan kamu

sotu umat (saja), tetapiAllah menyaat*an siopayang dihehendahi-

Nya dan membert petunjuh kepoda siapa yang dlhehendaki-Nya.

Dan sesanguhnya fumu ahan ditanya tentang apayang telah

kamu kerJatun.D (Qs. An-Nahl [1 6l : 93)

Firman Allah SWr: i+S '#'HGJ frfr rtiS "Dan katau

Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja)."

Maksudnya, beradadalam satuagamasaja fi 6 ll.ei 6$i'5"Tetapt
Allah menyesatkan siapa yang dikehendaH-Nya." Dengan menghinakan

et5 I ih. Imla' Maa Manna bihiAr-Rahmn (A8r.
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mer€ka sebagai sikap keadilan-Nyapadamereka ,U- i .$id3"Dan
memberi petunjuk kcpada siapa yang dikehendaki-Nya." Dengan

me,mberikm tat'fik kepada mereka sebagai karunia dari-Nyauntuk mereka-

Dia tidak perlu ditaya tenhg apa )ang Dia lakukm, *m tetryi l@lian akan

ditarya Alat ini membantah paban Qadadfh sebagaimana telah dij elaskan

s$ehmtrya

Hnruf laz p ada,kata',Hi an'rjt",5 5dengan huruf n zn bertasydid

menunjuklcrr sryah pry tersernbunyi. lvlaksudrya, Demi Allab pasti akur

dijelaskan kepada kalian dan kalian pasti akan ditarya

FirmanAllah:

| *lus \;i'n f i i4# V s -fcai bl# $s

@ # +t's Fs fi ,w c l"'{, 4 ;-*q
oDan janganlah kamu jadikan sumpah-sampahma sebagai alat

penipu di antaruma, yang menyebabkan tetgelincir kfri(mu)
sesudah kokoh tegaknyq dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia)

harena kamu menghalangi (manusia) dart jobnAllah; dan bagimu

aztb yang besar.' (Qs. An-NahI [16] : 9a)

FirmanAllah SWT:'4 9e S'$s;;l fti$ {'3 "Do4angantalr

lamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu."

Allatrmengulangkalimat ini sebagai penegas n +#'fi. i'n \ii, 
*yons

menyebablran tergelincir kaki(mu) s esudah kokoh tegabrya." Penegasan

dalam larangan perbuatan tersebut karena sangat berat menurut agama dan

selalu terjadi dalam pergaulan de,ngan orang lain.er6 Makzudrrya, janganlah

e!6 Demikian dikatakan oleh lbnuAthiyah dalamAl Muhanar Al Wajiz (81503) dan

Tafsir Al Qurthubi t r"-I



kalian melakukan sumpah dengan tipuan dan kerusakan sehingga kakimu

teryelincir s€telah tegak dan kokotr" Dengar kata lain, merrbatalkm keimam
setelah me4genalAllab. Ini ryl4lah bent* personifikasi untrk ormg yang lunrs

lalu tergelincir dalam k$urukan )ang sangat besar. Karcna telapak kah jika

terpeleset maka ia akan b€rpindah dari kondisi yang baik ke,pada kondisi

png buruk Sebagaimana ungkryan Kutsalyir sebagai berilug

Ail'*; qt; An

Ketilca kita saling setia aht teguh kanudian tergelinciflT

Ke,mndim sealah ituAllah SWT mengmcam dagn ednbyang berat

di dunia dan adzab yaryb€rat di akhirat Ancarnan ini bagi orang-ormg png
membatalkan janji dengan Rasulullah SArif. Siapa saja berjanji dengan

Rasulullah SAW lalu mmbatalkm perjanjiamya maka dia kelur dai imam.

CllehsebabitrrAllahswTberfinnan: fi ,W ry*t* 4 ;-r:$l*liiS
"dan kamu rasalcan kemelaratan (di dunia) lcarena kamu menghalangi

dikatakao, "Ini diulang-ulang karcna keduanya berbeda mdrra. Dalam larangan yang
pertama masuk ke dalam suryah lalu meinbatalkannya karena pertimbangan banyak
dan sedikil Sedangkan di sini larangan masuk dalam spnnpah yang dimalrsudkan untuk
me,ngambil sebagian hak sehingga seakan-alan ia berkata" 'ahjadi tipu-menipu di antara
kaliao, dengan demikian kalian bisa saryai kepada pemtongan sebagian harta kaum
61slimin." Abu Hay5ran b€rkata, 'l,arangan masrft dal"m suryah itu tidak diulang-
ulang karena Tetapi yang lebih dahulu adalahberita-beritabahwa mereka
menjadikan suryah-srryah mereka sebagai sarana tipu-meiripu dengan sesuatu )rang
lfiusus. Yaitu: karena suatu umat lebih banyak junlah personilnya daripada urtat )ang
lain-" Muncul larangan di sini dengan fimran-Nya: t;i4{'5"Danianganlah lramu
jadikan" sebagaibcntuk izslz' tentang rncqiadikan srryah sebagai sarana tipu-meiripu
sebagaimana pada umtm.1ra, sehingga mencakrry dalam unrsan bai'at dan mengarnbil
sebagian hak harta orang lain dan lain sebagainya.

er7 Ini adalah 'ajz sebvahbait yang diucapkan oleh Kutsayyir dari sebuah qashidah
yang awalnya sebagai berihg

li, * E'j'*ifi #'*t rb'e:r,i #
Kelcasihku, ini seperempat kemuliaan maka pahamilah

hati kalian bedua, kemudian menangislah kapan hati tergelincir.
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ftrurusiQ dan j alan Allah." l{aksufuyadengan rrya1,la kalia menghalmg-

halang. Merasakan sesuah yang buruk di dunia adalah hal-hal yang tidak

merekasr*ai.

FtrmenAlah:

. ..J ,?, ,l ,y'.7.*-Lql|'*i*i'* i ifr :"r dl-# t* ifr #ti;:x $s

,C,'t3f;-$'ry 6qp;!-;< ,t;JZllt'

it*ii-rr6. fi * c,S'"L5- 5'ry 6.L ,
,

@3;t:A.\feYg;WtriLL6#\u;lr-;;Aifi
a

uDan janganlah kanu taku paianiianmu dengat AAah dengan

hargayang sedikit (muruh). Sesungguhnya qpayang oda di sisi

Allah, itulah yang tebih baih bagimaiitu hamu Mengaahul Apa

yang di sisimu akan lenyap, dan apayang 4ld4 di sisiAllah adalah

kckol Dan sesangguhnya Kami akant memberi balosan kcpada

orong4tang yang sabar dengan pahalayang lcbih baih dari apa

yang telah merefu keriakorr." (Qs. An-Nahl [16] : 9S9O

FirmmAllah SWT:')S t!3 ;tfr #liijli {5 "Doiangotlah komt

tukar perjanjianmu dengan Allah dengan hargayang sedikit (murah)J'

Allah melarang menerima suap dan harta demi me,mbatalkan perjanjian.

tvtatsuanya, jargm kalim 6ntalkrn perjmjimaerjqiimkalian han),a t<a€na

smuil kenihmatm dunia Bahkm selolipunbmpkt€t4 dinilai sdikit, l€r€oa

se,mua itu sesuattr yang mudah hilmg. Maka se,mua itu sebenarqra sedikit.

Ihrlatr yang dimaksud dalam firmanAllalrr 9q tfr 
'ry VS 34 )?'t', 6

,,Apayang di sisimu akan lenyap, dan apayang ada di sisiAllah adalah

ket@t.- Nlahme,nj elaskan pertedam kondisi dunia de,ngm kondisi alfiirat
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batrwa dtmia ini fana, sedangkan apa )ang ada di sisi Allah berupa ragam

anugerah dari karunia-Nyadan kenikmatm srqga-Nlatidak akan habis bagi

siapa sqia ngtet4berpegang-teguhkepadajadinpdmte@ teguhd€ngan

akadny'a.ete

Fiman Allah SWT: l[f;'efr !l.H S " D an s astmguhtgn l{ami
alran memberi balasan lepada orang-orang yang sabar." Ma*sudnya,

tetap berada di atas Islam dan ketaatan dan meninggalkan kerraksiatan.

S_rjA l_iLL t1 G\ ;;l,,Dengan pahatayang tebih baik

dari apa yang tetah meitca kerjakan." Maksudnya karena ketaatan,

sehingga dijadikan sesuatu yang dianggap paling bagus untuk dijadikan apa

yang dinlatakan bagus dan mubah. Balasan baik hanya atas ketaatan sesuai

denemjmji deiAtlah SWT. S€dmgkmAshim dm Ibnu IGtsir mmbrcap,
A-i;!j " Dan s esunguhnya Kami akan menberi balosan." Dqrgryrhuruf

znn urtuk pengagungan Sdanglon 1ag lain dengm hurufya'. etr

Ada yang me,ngatakan, *A)rat inr: f2lr?.tllj'Danianganlah kamu

tukar...' firnrn bertenaan de,ngan Imru'Al Qais bin Abis Al Kindi dan

musubqra lbnuAswa'. Keduanya terlibatpersetunrm suafu latmn. Sehingga

Imru'Al Qais merasaingrnterstryan Nmrm ketikameod€ngar ayat ini dia

benrbah pikiranm dan me,lretapkan hak lawamya. Wallahu a'lam.

ett Lift- Al Mul,anar Al Waj iz (81 505).
ete Qira'ah ini disebutkan oleh lbnuAthiyah dalamll Muhanar Al Wajiz (81505) dal.

Abu Hay5ran dalamAl Bahr Al Muhith (5/533).
no An-NakaI dengan harakah dari kata j5€i.artiqyq pencegahan dan upaya

menjauhkan dari apa-apa yang dikehendaki. aiJt 4i JFlt yaitu enggan dengan
surrpahnya se'ndiri dan rneninggalkan senrangat rirju rnenrnuhinya .Lih" Lisan Al 'Arab,
entri:;[53.
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FirmanAIIah:

nBarangsiapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki

" 
naapun perempuan dalam headaon beriman, maka sesungguhnya

akan Kami berikan kcpadanya kehidupan yang baik Dan

sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan

pahalayang lebih baik dari apayang telah mereka kajakan."
(Qs.An-Nahl [16]:97)

FirmeAllahswr, ,tli;.fitirS,';S ;;Jif fi i, s* J* n
*{* "Barangsiapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki

maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan

Kami berikan kepadanya lcehidupan yang baik.'Ini adalah syarat dan

jawabqaa-

Berkenaan dengan kehidrym png baik terdapat lima pendryat:

1. Rezeki yang halal. Derrikian dikatakan oleh IbnuAbbas, Sa'id bin

Jubair, Atha' dan Adh-Dhabhak

2. Kecukupan(qma'ah). InidikatakanolehAltlasanAlBashri, Zaidbin

Watrb dm Wabb bin Munabbih yang diriwayatkan olehAl llakam dai
Ilsimah dari IbnuAbbas. hi adalah mgkapanAli binAbu Thalib RA.

3 . Taufik Allah yang mengarahkan kepada ragam ketaatan yang akan

membawanya kepada ridhaAllah. Dikatakan maknanya olehAdh-

Dhahhak. Dia juga berkata, 'Barangsiapa melakukan amal salih

sedangkan dia seorang )ang beriman dan dalam keadaan miskin atau

dalatn keadamkayamaka ftshidtryanrya surgatbaik Sedmgkm orng

6je-VLL6,f\i;i;#-*i
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png berpaling dari dzikir kepadaAllah dan dia tidak beriman kepada

Rabbrya dantidak melakukan arnal shalihmakakehidtpanrryra sempit

dan tidak adakebaikan di dalamn5xa-"

4. Mujahi4 Qatadah dan IbnuZaid be*ata,'Itu adalah surga" Inijuga

dikatakan olehAl Hasan, dan dia berkata, 'I(ehidupan tidak akan

menj adi baik bagi seseorang rnelainkan di dalaur sqga"

Ada png mengatakan, "Itu adalah kebahagiaan." Diriwalafkan dari

IbnuAbbaspula

5. SedangkanAbuBakarAlWarraqberkat4'Diaituaddahmanisnya

ketaatan-"

SatrlbinAbdrllahAt-TtrstrimengdakaL'?engafirran sesoranglranba

kepadakebeNtarana"

Ja'farAsh-Shadiqberkatq'MengenalNlah(ma'rifahbillah)darr

kdufuke fng baik di hadean Allah-"

Ada yang mengatakan, "Tidak membuhrhkan kepada malfiluk dan

haqra merrbututrkanAl IIaq."

Ada pula png me,lrgatakaq'Ridha de,lrgan eadha'azt

i;t .i!;;diS "Dan sesungguhnya akan Kami beri balasan

lrepada tnerelca)' tr{*roarrya di akhirat kelak.6J:A UIL C ,f\
"Dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah rnereka kerjalcan."

Dan jtrga berfirm n: il|o;Ji * Akan Kami beritran kepadanya kehidupan."

Ke,mudianjuga berfirman, ;iiHS " Dan sesunguhnya akan Kami beri
balasan kqada mereka" .I(are,na Sp (Barangslapa) bisa untuk satu orang
etaukelompolcMakaAllah lafazhinisatukalidanmengulangsatu

ezr Lih- Pendapat para ulama berkenaan dengan rnakna 'kehidupan yang baik' dalam
Jotti'Al Bayan(|4ll14-115),TafsirIbnuKabb(41521),AlMuhanarAlWajb(81505),Al
Bahr Al Muhith (51 534), Ad-Dun Al Mantsur (41130) dan Fath Al Qadir (3127 3).



kdi lagi dengan maknanya,ez hal ini telah dijelaskan sebelunrrya"

Abu Shalih berkata, "Orang-orang dari kalangan ahli Taurat ahli Injil

dan ahli befiala dudukduduk. Kemudian rnereka saling mengklairrl 'Kami

l6ih utanra', makaturunlah ayat ini.'%

FirmanAllah:

@ rJ 6ii:i 3, . +'ge i1wjrt,Jr; sy

'Apabila hamu)" U*el Qur'an hendaHah hanu meminta

perlindungan hepada Allah dari syetan yang terkutu*.'
(Qs.An-Nahl [16]:98)

Dalan apt ini dibahas satu rnasalab )aitu: alat ini bahtbugar dengar

firman-Ny4 ?i, &t!,rA.AK! -Iiib ti$3 "...Don Kami tuntnkan

kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu...."

(Qs. An-Natrl I I 6] : 89), jikaAnda he,ndak membacanya, maka rnohonlatr

perlindmgrr kepadaAllah dai tidakm Erctat yiltg mengfulmg-halangiAnda

untuk me,renungiqra dan me,ngamalkan apa yang terkandung di dalarqra

Bukarlatr 1ag dik€h€ndaki adalah hendalaryraAnda mmohon pelin&mgm

setelatr me,rnbacanya. Akan tetapi hal ini sebagaimana ungkapanAnda:

Ittfu, F *f $1 g*a engkau hendak makan maka bacalah

basnalah),malcsu&rp, jikaAnda hendak malcan.

Jabirbin Muttr'im telah meriwalarkan dari alahqar diaberkata: Aku

pematr meirde,nga Rasulullah SAW kaika memulai stralat berrdoa:

w Lth. Al Muharr ar A I Waj iz (8 I 5 06) dan Al B a hr AI Mu h it h (5 I 53 4).
% Lih. Jami' Al B ayan ( I 4/l I 6) dan A I Muharrar Al Waj iz (8 I 506).
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*, * t ef a6ri^l1:Jr'u +\';f ;y";i:;
"Ya Allah, sesungguhnya alar berlindung O*i* Englcau dari

syetan, dari bisikannya, lcesombongannya dan dari syairnya.'Dza

Abu Sa'idAl Ktrudri meriwayatkan batrwaNabi SAW memohon

perlindungan di dalam stralafirya sebelum me,lnbaca (surahAl Faatihaf .

At KiyaAth-Thab artr br*jratq'Dinukil dari sebagim kalangan Sataf

bahw a ta' auryudz adalahboleh dilakukan setelah me,mbaca surah. Mereka

b€ralasandengan fimmAllah Swf rri**.ri e fi *{t5'6t;}fr ;rl; s$

@fJ "Apabila kamu ^"*Lo"o 
Al Qur'an hendaklah kamu

meminta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terlafiuk " (Qs.

An-Nahl[16]:98)

Tdak diragukanbahwa secua eksplisit alat itu memberikanpengertian

trthwa isti'adzah(membaca ta'awudz) setelatr membaca srah. $6foagaimena

firman Auah swr, @ 6#3 4 fib?itiii*:r #S ti$ "Matu

apabila lcamu telah menyelesailcan shalat(mu), ingatlah Allah di waldu

betdiri, diwalau duduk.... " (Qs.An-Nisaa' [a]: I03).

Hanya saja malcna png lain itu adalatr kemungkinan. Sebagaimana

firmanAllah SWT, \$ili rt (\y " ...dan apabila kamu berkata, maka

hendaHah kamu berlaht adil .... ." (Qs. Al An'aart [6] : I 52)

% Al Hamzu, An-naklts, Al Ghanzu. Segala sesuatr yang engkau dorong berarti
engkau telah melakukan aI hamzu. An-NaJHru adalah kesonabongan karena orang
sombongmembesarkan dirinya danmenghirryunnapasnya dandia ingin dirinya besar.

An-Naftsu adalah sya'ir, karena dia ditiupkan dari mrlut. Lih,. An-Nihayalz, karya Ibnu'
Al Atsir (5/88, 90 d^a273). HR. Abu Daud danAd-Darimi pada penrbabasan tentang

Sbalat Juga olehAfTirmidzi pada pembahasan tentang waktu-waktu shalag Ibnu Majah
pada pernbahasan tentang Iqamah danAhmad dalamAl Musnad 471 dan telah dijelaskan
dim*a.

% Telah ditakhrij di mrka.
% L/dr.,. Ahlram Al Qur' an,kzrynya (41245).
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Juga sebagaimana firmanAllah SwT, $,;f*3 6,'Z $t:$t syt

yV. il33o; "...Apabila kamu meminta sesuatu (kcperluan) kepada

mercka (istem- isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir...."(Qs.

AlAhzaab [33]:53)

Yurg dimaksudbukmlatr mernintar5a dai balik tabir sefielah s$elurmt5ra

meminta Yang demikian itu sebagaimana ungkapan seseorang "Jika englau

be,rbicramaka jujurlalr jika erlgkau b€riltran rnaka madilab""Ymg dimaksrd

adalah sebelum ihram Demikianjuga malma se,nrua itu

Demikian juga dalam isti'adzah, dan telah diketahui makna yang

demikia, dan telah berlalu pmbatrasan teirfi:mlg isti' odzahdengan cukrry.e7

IlmenAllah:

'ob'A -*; ;)oslit; 3-li,)" L

+ r o-$s xi'A 3)-fi ib A!,iit dl
@3&-

oSesungguhnya sydan in tidah ada hehaasaannya alas orang-

orarrg yang beriman dan bertowalshal hepada Tuhannyo

Sesangguhnya hckuasounya (syetan) hanyalah atos orong<rang

yang mengambilnya jadipemimpin dan das orutg<rangyong

mempersekutuhannya dengan Allah.' (Qs. An-Neht [lfl: 99-100)

Firman Allah swr: IrZt; s*fr e'& l1 d:it
"sesungguhnya syetan itu tidak ada kcfuasaannya atas orang-orang

*' l-fu- Pcrnbahasan F,ttartg isti' dzal dalam jilid pcrtama.
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ymg berbnut " Maksudnla, de,ngan menyelewengf,an dan mengafirkanrya-

D€ngmkda lairl engl€u (Eretan) tidak memiliki kenoryum rntrk mengEnng

maeka kepada dosapng tidal< diampuni.% Demikian dikatakan oleh Sufian

Mujahid berkata "Tidak ada alasur bagi qrctan untuk menpnr m€raka

yang beriman) kepada aneka kenraksiatan.'ry

Ada 1mg mengatakaq'Sungguh qrctm tidak mmiliki kekuatan sana

sekali, karenaAllah SWT me,ngalihkan keluatannya atas orangorang png
beriman ketika musuh Allah, Iblis berkata, 'Pasti aku akan sesatkan

mereka semuanla, kecuali hamba-hamba-Mu yang mulfilis." MakaAllah

swr berfirman, @ue6 AA;:fi,y{eii: 'ribAi t ,s>VLl
" Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada lcelatas aan bagimu terhadap

metelca, lreanli orang-orang yang mengilatt lcamu, yaitu orang-orang

yang sesat. " (Qs. Al Hijr I I 5l : a2)

Menurut saya (Al Qurthubi): Telah kami jelaskan bahwa hal ini

bersift uurum yang dimasrki ol& taklahish(perl*nususm). Adm dar llaqlla

telah disesatkan dengan keloratan Eretan" Sptanjuga telah me,nggoda omng-

orag muliadengan trcapannla, "Siapakatr yang menciptakan Rabb kalian?",

sebagaimana telah dijelaskan di bagian alfiir suratrAl.Ffraaf.m

Xi'A <J.$ jb A!,'i-t" ril "sorngguhnya lcehrasaannva

(syetan) hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya j adi pemimpin."

Maksudnya, orang-omng yang mentaati syetan. Dikatakaq *'4 
:l artiryra:

akn mentaatirya-'^:b * artiqra: Alu berpeling darinya"

3rS* + j O-f6 "Dan atas orang-orang vang

% DisebutkanolehAth-ThabaidalamJami'Al Bayan(l4lll7)drrtSufyanAts-Tsauri.
Juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (41522), As-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur
(,Y130).
B Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (41522), AbuHay5ran dalam Al Bahr Al

Muhith (5/535) danAsy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (3D7 0.
es Lih- Tbfsir ayat 2@ surahAlA raaf.
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mempersekutukannya dengan Allah." Maksudnya, mempersekutukan

Allalh.est Demikian dikatakanoleh Mujatrid danAdh-Dhahtralc

Ada yang mengatakarq 'l(embali kepada syetan.''32 Dikatakan oleh

Ar-Rabi'binAnas danAl Qutabi, rtinya: Dan orang-orang )ang kaxenanla

merekamenjadimusyrik

Dikatakan, *Aku kufur dengan kalimat ini." Maksudnp, tarenanya,

sehingga fulan sangat me,ngetahui seluk-belukmu. Artinya, derni engkau.

Dengar kata laiq mereka png menjadikan E/etm s€bagai pemirrpin mereka

adalah orangorang ymg memuqrikkanAllah SWT.

FirmanAllah:

<$frG:#.$rv

{-id)til i)ri q *f fifis ys; 3U fit; ui;. tsy

4i,v rr"'"ifr Ln :n|''rtt b#-{;,}{r;.fu
'rbli).:.s'rt$g..Jlt\r!Jt;

uDan apabila Ka,mi lctahkan suatu ayat di tempat ayat yang lain

sebagai penggantinya pad.ahol Allah lebih mengaahui apa yang

diturunkan-Nya. Mereht berkata:'Sesungguhnya kama adalah

orangyang mengada<dakm saja'. Bahkan kebanyakan mereha

tiada mengetahul Kotakanlah: 'Ruhul Qudus (JibriQ menurunkan

e3r Disebuttan olehAth-Thabari dalam Jami'Al Bayan (l4lll7),la-]rfuhas dalam
Ma'ani Al Qur'an (41105),IbnuAthiyah dalamll Muhanar Al Wajiz (81508), Abu
Halyan,lalam Al Bahr Al Muhith (51535) danAsy-Syaukani dalamFath Al Qadir (31

nq.
e32 Disebutkan oleh Ath-Thab ai dabm Jami ' Al Bayan ( 1 4/ t I 8), Ibnu Athiyah dalam

Al Muharrar Al Wajiz (81508), Abu Hay5rah dzlamAl Bahr Al Muhith (5/535) danAsy-
Syaukani dalam Fath Al Qadir (31274).
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Al Qur'an itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk menegahkan

(hati) orangarang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta

lwbar gembira bagi otang4rrang yong berserah diri (kepada

AAah)'." (Qs. An-Nahl [16] : 101-102)

Finnan Altah Srg[T: Ji;q*l'li3'dt; -< ,11'4t;Uil;.t\y
"Dan apabila Kami letaklran suatu ayat di tempat ayat yang lain

sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang

diturttnkan-Nya."

Ada yang berpendapat, "Artin5xa: Kami ganti qpari'ah png terdatrulu

dengan Eari'ah baru.''33 Demikian dikatakan oleh Ibnu Bahr.

Mujahid berkata "Artinya: Kami cabut sebuatr ayat dan sebagai

gmtiryaalatlanglain'ry

Sedangkan Jumhur berkata 'Kmri h4us s$uah alat yang lebih tegas

bagi mereka" NasaHr dan penggantian adalah me,ngangkat satu hal de,lrgan

meletal*an sesuatu lain png menggantikanqra. Telatrberlalu penrbahasan

tentang nasalch dalam surahAl Baqarah dengan cukup.e35 $6*Uetetra
berlrata." Yang dimaksud: Orang-orang kafir Quraisy. lil Ut Urtt

"Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adalcan saja."

Marsuanya, berdusta dan mengada-ada belaka Hal itu t€rj adi ketika mereka

melihat perkara penggantian hukum maka Altah SWT berfirman,

6fi r) );fi -;. *Bahkan kebanyalcan mereka tiada mengetahui."

BahwaAllatr SWT menspri'atkan hukum-hulun dan me,ngganti sebagran

denganseb@anpnglain.

e!3 Disebutkan dari Ibnu BahrAl Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al 'Uyun (214t2).
s Disebutkan olehAth-ThabaidalamJami'Al Bayan (14lll8), Ibnu Katsir dalam

tafsinrya (a/522) dan An-Nuha s dalam Ma' ani Al Qur' an (4/ 106).
eE5 Lih- Tafsir ayat 106 surahAl Baqarah.

Surah An-Nahl



Firman-Nya, ',;,'tifl Ln :rJ'j i$ *Kotokonlah: 'Ruhul etdus
(Jibril) menw'wkan Al Qtr'm itu." Yaitu: Jib,ril )E€ me,lrurunkanAl Qrn' an

senttrhnp, balJrr nasikh (p€nasakh) atat mansuklmya(Fng dinasakh).

Diriwayatkan de,ngan isnad shahihdad AmirAsy-Sya'bi, ia berkata,

'nsrafil diberi tugas rmtuk bersamaMuhammad SAW selama tiga tatlrn. Dia

datang kepada beliatr dengan kalimat de,rni kalimat. Ke,mudian Jibril turun

kepada beliau dengan membawaAl Qur'an."

Sdangkan dzlam, Shahih Muslim dijelaskan, bahwa malaikat png
belum pemah turun ke bumi sama sekali telah turun kepadabeliau de,lrgan

membawa surah Al Hamdu. Sebagpimana telah dijelaskan di dalam surahAl

Fadihah"

#g; n "Dari Ttrtanmu dengan benar." Maksudnya, Dari

firmanRabbmu . irlJt; <:.#ift r1."(Jntukmenegtrtkan (hati) orang-

orang tnng telah beriman " Maksudrgna, dengan rya-qa png di dalamnla

hujah-hujah dan tanda-tanda ,iii (dan menjadi petunjuk).Maksudnya,

Al Qur'an itu adalahpetunjuk. 'W.J.jlt,!,J'rdtJ "Serta kabar gembira

bagt orang-orangyang berserah diri (kepada Allah)."

trIrmanAllah:

.rnfr {, 6.k :,*- I cj a 4l p fis
@ Jrri 5f it3. t t^'t86;;f 4 3t34

nDan sesunguhnya Kani mengetahui bahwa mereha berkala:
oSesungguhnyaAl 

Qur'an itu diajarkan oleh seorang manasia

kepadanya (Muhammad)." Padahal bahasa orang yang mereha

tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa' ajam,

sedang Al Qur'an odolth dolam bahasa Arab yong terang.D

(Qs.An-NahI [1O: 103)

g



Firman Allah Srs/r: F.i4U"l3lA4l'*fi 33i'5 "Dan

sesunguhnya Kami mengetahui bahwa mercka bqkata:'Sesungguhnya

Al Qtn'an itu diajarkan oleh seorang marusia kqadanya (Mulwmmad)' ."

Para ulama berbeda pendapat berke,naan dengan narna orang )xang mereka

katakan bahwa dia mengajarinya. Maka dikatakan, "Dia adalatr seorang

budak Fakih binAl Muglrirah png bemama Jabar. Dia adalah smrang nasrani

lalu masuk Islam. Jika mereka mendengar dari Nabi SAW apa png telatr

berlalu dan apa yang akan datang padatnl beliau adalah seorang buta huruf

pngtidakmryumernbac4 makamerekaberkate'Sesmgguhqradiadiajari

oleh Jabu dm dia adalah seorang asing (non-Arab).'s6 SehinggaAllah SWT

berfirman, J$gLq WS ar;;f A1 -irQg 6)fr UA.
"Padahal bahasa orang yang mereka tuduhlan (bahwa) Muhammad

belajar kepadanya bahasa 'ajam, sedang Al Qur'an adalah dalam bahasa

Arab yang terang!' . Maksudny4 bagaimana bisa beliau diajari oleh fabar

sedangkan dia adalah orang non-Arab.

hi adalah pedotaan (baca: FinnanAllah) yang mmusia danjin tidak

bisa membantahrrya, baik satu surahnya sajq apal4g lebih"

Disebutkan tentang perdebatan itu batrwa budak Jabar dipukul, lalu

orang itu berkata kepadanp, "Engkau mengajari Muhammad." Maka dia

menjawab,',fidal(, d€nriAllah Akan tstryi b€liru meng4iarilcu dan menrberiku

pefimjuk"

Ibnu Ishak berkata, "Nabi SAW 
-sebagaimana 

yang sampai

kepadaku- sering duduk di Marwah dekat dengan anak Nasrani yang

disebut-sebutbemana Iabar. Dia adalatrbudakbmiAl Hadhrami. Dabanyak

er6 Keduanya disebutkan olehAth-ThabaridalamJami'Al Bayan (14ll l9),An-Nuhas
dalarirr Ma' ani Al Qur' an (4/106), Ar-Razi dalam tafsirnya (201 ll9'), Ibnu Katsir dalam
tafsirrya(4/523),IbnuAthiyah dalamAlMuharrarAlWajiz(81510}AbuHayyandalam
Al Bahr Al Muhith (51536) danAsy-Syaukani ddzmFath Al Qadir,karyanya(31275).

tlnl Surah Ap-Nahl



mernbaca buku. Maka kaum muqrikin berkata'Demi Allall tidak ada png

mengajari Muharmnad selain Jaba mak Nasrani."

Ilaimah berkata,'Namanya adalahYa'isy, seorang budak milik bani

Al Hadhmmi. Rasulullah SAW me,ngajarinya AI Qur'an.''37 Detnikian

disebutlran oleh Al Mawadi.

S,edangkanAts-Tsa'labi dri Ikimah dan Qatadah mengatakan bahwa

dia adalah budak mi lik bmi Al Mugfiirab, nammya adalah Ya'isy. Dia baqak

membaca buku-buku asing. Maka orang-orang Quraisy berkata,

'sesmgguhp dia (Muhmmad) diajai oleh seorang manusia" lvlaka tunm

ayatdi atas.

Al Mahdawi me,ngatakm dari IkimalL'Dia adalahbudak milik bani

Amir bin Iaay. Nanmya adal^h Ya'isy."

SedmgkmAbdulahbinMuslimAl lladhmi be*e,'Kmi merniliki

dua ormg budak Nasrmi ymg b€rasal daiAinAlTmr. Nama salah seormg

dari keduaqra adalah Yasaq sedangkan nama satu lagi adalah Jabar."

De,mikian disebutkan olehAl lv[aq/adie3t, Al QuEairi dan Ats-Tsa'labi.

Hanya saja Ats-Tsa'labi berkat4 "Dikatakan bahwa salah satu

budaknyabemamaNabat dnn dijulukiAbu Fakihab- Sedangkan yang lain

adalah Jabar. Keduanya adal^h tukang asah pedmg.tse Keduaqra bekerja di

bidang ymg berkenaan delrgmpedmg. Kednnla sukammbzp6 ftiffi milik

majikmrqa- Keduaqra suka membaca Tiurrat dm Injil."

e3TKeduanyadisebutkanolehAth-Tbabari dalamlami'AlBayan (14ll19,An-Nuhas
dalam Ma' ani Al Qur' an 4/l 06, Ar-R.azi dalam tafsimya (2Ol Ll9'), Ibnu l(atsir .lalern

tafsirrya(a/523),IbnuAthiyah d"lanAlMuharrarAlWajb(81510),AbuHalyandalam
Al Bahr Al Muhith (51536) danAsy-Syaukani dalamFath Al Qadir,karyanya (31275).

elrLih.An-NukatwaAl'Uyn,karyanya(201413).
ee Ash-Shaiqaltukang asahpedangaanrengblaetaorya.Ash-Slnqiiladalahpedang.

Lih. Lis an Al' Arab akzr ktta (#-).

@



SedmgkmAl tvlawardi danAl Idahdawi lo€ryendryat, membaca taurat

Rasulullah SAW merrerintatrkan kepada keduanya dan me,ndengar bacaan

keduanya-

Sdanglon orang-orang musyrik berkata 'Dia (Muhammad) belajar

kepada keduanp-" MakaAllah SWT menunrnkm alat ini dan mendustakan

mereka.m Sebelum itu mereka memperhatikan SalmanAl Farisi RA.ert

De,mikian dikatakan olehAdh-Dhatrlrak

Ada yang me,ngatakan, 'Dia seorang budak Nasrani di Mal&ah

namanya adalah Bal'am.s2 Dia adalah seorang budak yang suka me,mbaca

Tiurat." Derrikian dikatakan oleh lbnuAbbas.

Kaum musyrikin ketika melihat Rasulullah SAW keluar masuk

rumahnyA maka mereka berkata 'Dia (Muhammad) diajri oleh Balgham."

Al Qutabi berkat4 'I(etika itu di Maldrah ada seorang Nasrani yang

benrama Abu Maisarah yang berbicara dengan bahasa Romawi. Mungkin

Rasulullah SAW p€omh dudukduduk dengrorya; sehinga orang-ormg lcafir

berkata, 'Sungguh, Mtrhammad belajar darinya'. Maka turunlah a),at di
atas.'ry3

Dalarn stratu riwalat dijelaskan bahwa dia adalahAdas, budak Utbah

s Disebutkan olehAfr-Thabrani dzlamJami'Al Bayan (l4ll20),Ibnu KaBir dalam
taftirnlra (4/524), IbnuAthiyah dalen Al Muharrar Al Wajiz (81510), Abu Hayyan dalam
Al Bahr Al Muhith (51536) danAsy-Syaukani dzlamFath Al Qadir (31275).

qt Disebutkan oleh Ath-Thabari dalamJami'Al Bayan (L4ll20), An-Nuhas dalam
Ma'ani Al Qur'an (41106),Ibnu Athiyah dalarnAl Muhanar Al Wajiz (81510), Abu
Hayran dala^ al Bahr Al Muhith (51536) danAsy-syaukani dzbmFath Al eadir (31 

'

nr.
s2 Disebutkan olehAth-ThabaridalamJami'Al Bayan (L4lll9\,Ibnu Katsir dalam

tafsinryra (a/523), IbnuAthiyah dalamAl Muhanar Al Wajiz (81510), Abu Hayan dalam
Al Bahr (5/536) danAs-Suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (4ll3l).

s3 Keduanya disebutkan oleh Ar-Razi dalam tafsimya Q0lll9') dan Asy-Syaukani
dal aq Fath Al Qadir (3 D7 5).



binRabi'ah.e44

Ada ngmengatakm,'Dia rylelahAbis, s@rmghdalcmilikHuqnaitbib

bin AM Al Izz dan YasaarAbu Falcihatr budak IbnuAl hadtrami. Keduanya

telalr masuk Islam." Wallahu a'lam.

Menurut saya (Al Qurthubi): Se,rnua pendapat ini dimungkinkan.

Mungkin Nabi SAW dudukduduk bersama mereka di waktu-waktu png
be6eda-beda untuk mengajarkm me,reka apa-rya )ang telah diajarkanAllall

Hal itu terj adi di Mat*ah.

An-Nuluse45 b€*ata,'Semua pendryat ini tidak saling bertentangan

Karena boleh saja mereka mernberikan isprat kepada semua ihr dan

mengf,laimbahwamerrekamengetahuinla."

Adryun yang disebut oleh Adh-Dhahhak batrwa dia adalatr Salman,

perlu ditinjau lebihjarh. Karena Salman datang kepadaNabi SAW ketika

beliau sudah hijrah di Madinah. Sedangkao ayat inis tunnr di Makkatr"

ao;;l l) CtL* ,sfi Sq "Padahal bahasa orans

yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kcpadanya bahasa

'aj CIn." Al llhaadadalah koendenmgan. Dil@tal@L *'Sil s'ei atau aengan

kata lain: menyimparg dri pa 1mg dituju Mengenai hal ini telah dijelaskm

di dalam surahAl lfraaf."er

Hamzah me,mbacanya t;t:*-, dengat fathah padthunrfya' dan

ia '.s Maksudny4 lisan atau bahasa yang orang-onrng non arab cendenrng

H Keduanya discbutkan oleh Ar-Razi dalam tafsimya (20lll9) dan Asy-Syaukani
datern Fath Al Qadir Q 127 5).

xs Lio- Ma' ani Al Qur' an, bryenya (4 I 107 ).
% Lilo" Al Muharar Al Waj b (81 5 l0) dan tud Al Masir (41 492).
e{? Lih. Tirfsir ayat 180 surahAl^ raaf.
N Qira'ahinitelahdisebutkanolehAth-ThabariddamJami'Al Bayan(l4ll20),k-

Razi dalam tafsirnya (20lll9), IbnuAthiyah dalzmAl Muharrar Al Wajiz (8lill),Abu
Hay5ran dalam,Al Bahr Al Muhith (5/536) danAsy-Syaukani dalamFath Al Qadir (31

n5\

Tafsir AI Qurthubi ll;



cendnmgkepadanyt

Sedangkan 'ajamah adalah menyerrbunyikan dan kebalikan dari

per{elasan. Jika dikatakan pria' aj am dan pererrpuan' aj ambaarlidia tidak

fashih berbatrasa (arab). Seperti itu pula ungkapan, ;3:t'fr (dosa itu
tersembunyi).

Sedangkan Al Ajmaa' adalah binatang ternak karcna mereka tidak

menjelaskandirinya.s

Juga: i-rr5j t',r4b( artirya, aku hilangtsn ketidak-fasihan kitab itu.

OrangArab me,namakan semua ofturg }ang tidakjelas bahasaqra dan tidak

bisa berbicara de, rgan batrasa arab maka disebut a'jami.

SdanglcnAl Farra'e$ bqbta+'iAl A'j am adalah orang yang di dalailt

bahasmya sesuatu png asing sekalipm dia dari kalangan orangArab."

Al A'jami atauAl 'Ajami addatr orang png asalnya dari kalangan

orang asing (baca non Arab).

Alu Aliost beftata, * Al A'j ami dalahorang png tidak fasih Malrasa
Arab, baik dari kalangan orang-orangArab atau dari kalangan nonArab.

De,nrikian p ula Al A'j am dan A I A'j an f png dinisbatkan kepada Al' Aj am

sekalipun dia itu fasih-"

Yang dikehendaki dengan Al-Lis an adalahAl Qur'an. Karena orang-

orangArab me,ngatakan teftadap qashidah dan bait sebagai /rsan (bahasa).

Seormg peryrair me,nulis,

€;irl't+q'&) gll.Aq?tlu-:.

Lisan buntk dipersembahkan lcepada kami

xe Lih. Lisan Al'Arab, enhi: pt*
ffi Lih. Fath Al Qadir (3 /27 5').

sr Dia adalahAbuAliAl Farisi sebagaimana dalamreferensi yang terdahulu.



Dan engkau khianati dan aht tiada menyangka engkau

mengkhianaties2

Maksudnya, dengan bahasa qashidatr.

-4 5f L.J,S. t i;3 " Sedang Al Qui an adalah datam bahasa

Arab yang terang." Maksudnya, lebih fasih di antara sernua batrasaArab.

FirmanAllah:

#, +,,i; fii'lit &$ fi ,*q 3*'t { Aifr Ll

"sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada tyat-ayat

Allah (Al Qur'an), Allah tidak akan memberi petaniuk kepada

mereka dan bagi mereka azab yang pedih.D (Qs. An-Nahl [16]: 104)

FirmanAllahSWT: fi 6-Es-r*'t { aJfr bl"sesungguhnya

orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (AI Qur'an))'
Maksudnya, orang-orang musyrik yang tidak beriman kepadaAl Qur' an.

4 +ti; 4S ffi ;g { "Allah tidak akan memberi petuniuk

lrepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih."

e52 Dalil penguat dalamAth-Thaban{l4ll2l),IbnuAthiyah (81512), dan riwayatrya
berkenaan dengan keduanya: U*'J of |!)# Vt 'c.b) dengan huruf lra' tanpa

tasydid. Juga disebutkan olehAsy-Syaukani dalamFath Al Qadir (3/276) dengan riwayat

AlQurthubi.

T"ftit At artthrbl 'l



F'irmanAllah:

i $fii"{lfrq JrH'i- { afi + dJ,sfi t i1
3;turt

oSesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah

orangarang yang tidak beriman lepada ayat<yatAllah, dan

mereka italoh otangarang pendusta." (Qs. An-Nahl I1 6l : I 0O

FirmanAllah SWr: ifi4q<r,J'1'i., eifi ASrt6frdl
"Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-

orug yailg fidak furbnan kqada ayat-ayu Allah." Kalimat ini menpakan

jawaban, dan dinamakan olehNabi SAW dengan sebutan'mengada-ada'.$3

(2j,.A4ft iq. jrS "Dan mereka itulah orang-orang pendustaJ'Ini

adalah bentuk mubalaghafr (hiperbola) ketika mensifati mereka sebagai

pendusta" Maksudnp, sernua rnacam kedustaan adalah kecil dibandingkan

dengan kedustaan mereka

Juga dikatakan, "'ttli -,1? (Si Futan dusta) dan tidak dikatakan

Uig n\(Sesungguhnya dia adalah pendusta)." Ytarcnasuatu perbuatan

itu terkadang lazim dan terkadang tidak lazim, sedangf,an sifat selalu lazim.

Oleh sebab itu dikatakan, " d$ 't" ii ufr @dam maksiat trepada

Rabbrrya sehingga ia sesat) dan tidak dikatalon batrwa dia pelaku maksiat

yangsesat."

Jika dikatakan, "Lli ,,k (Si Fulan dusta) maka dia pe,ndusta

sehingga menjadi bentuk mubalaghaft di dalam penetapan sifat dusta."

Demikian dikatakan olehAl Qusyairi.

s' Lib. A I Muhanar A I Waj iz (8 I 5 I $ dat F ath A I Qa dir (3 I 27 6).



FirmanAllah:

W'4$*lUlr;,i;)#.bi'q&;
ffi 3; +:ht # 6& ffi ti ;,#s,r!\

"Barangsiapayang kaftr kepadaAllah sesudah dia beriman (Dia

mendapat kemurkaanAllah), kecuali orang yang dipaksa katir
padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (Dia tidak berdosa),

akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekaliran'

Maka kemurknan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar."

(Qs.An-Nahl [16]: 10O

Dalarn ayat ini dibatras dua pulutr satu masalah:

Pertama:FirmanAllah SWI, fi '&i " Barangsiapa yang kafir

kepada Allah." Ini berhubungan dengan firman Allah SWT,

6;g;j 'fi.#glt:bi,n $5 "dan ianganlah kamu membatallcan

sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya." Ini juga menjadi

banilr. mubalaglah(hipeftola) dalan hal mensifrti dengro ke&Etaam' karcma

artiryra: Janganlah kalian murtad terhadap bai'at dengan Rasulullah SAr$f.

UarcUqa, barmgsiryakufur setelahberimanmaloatas diriryamrukaAllah"

Al IGIbi berkat4 "A)nat ini turun berkenaan denganAMullah bin Sa'ad

binAbu Sulu dan Maqis bin Shababah, AMullah bin Khathal dan Qais bin

Al Walid binAl Mughirah. Merekal<trfir setelatr beriman'ry

B Disebutkan oleh IbnuAthiyah dalamAl Muhanar Al Wajiz (81515) danAbu Hay5ran

dalamAl Bahr Al Muhith (51541).

#rt'ert

[-*lTafsir A1 Qurthubi



Kemudian berfirman: iAl ; {t "Keanali orang yang dipalaa)'
Az-zunalbeftaq "2 fi.14 #. :y dV '& g.@arowiapayangfufir

lrepada Allah sesudah dia beriman) adalah badaldari: agt6F* Al
(Sesungguhnya yang mengada-adakan kcbohongan). Malcsudnya,

sesmgguhnya orang )ang mengada-adakan kebohongm adalah orang p4g
kufur kepadaAllah setelah baiman kepada-Nya IGrena diamelihat bahwa

mgkapan ini hingga akhir 'pengecualian' saja belurr sempuma, sehingga

dikaitkan dengan s6ehmn5a-"

Sdangkan At Akhfasy be*at4 *ii adalah mubtada' nya,sdangkan

khabar-nya dihilangkan. Cukup dengan khabar dari yang kedua.

Sebagaimana ,ngkapan Anda: 'nf '*-li q u $apa saja yang

datang kepada kami adalah orang yang berbuat baik, maka kami

memuliakannya)."

Kedua: Firman Allatr SWT, iAt; {t "Kecuali orang yang

diplaa." Ay*.ini trun berkenam a"rrpa."r- binYasirmerunrtr p€ndeat

para ahli ta$ir. Karena dia melakukan sebagian rya yang merekapaksakan

kepadanyarss

IbnuAbbas berkata Dia ditangkap oleh orang-ormg musyrik. Mereka

juga menangkap b4ak dan ibturya, Sumay5rah" Demikimjuga Shuhaib, Bila[
Khabbab dan Salim lalu mereka disiksanya. Sumagrah diikat di antara dua

ekor unta kemudian di tusuk anusnya de,ngan tombak. Lalu dikatakan

'Fngkaumasuk Islamhanpkarenasej r tahlaki-laki.' Kerlrdian

ia dibunuh bersana srmrinla, Yasir. Keduaqa qahid pertuna di dalan Islmr.

Sedangkan Ammar memenuhi apa yang mereka minta dengan

megucapkan kdimat kufur terhadap Islarn karena dipaksa Maka ia adukan

e5s Lih. Jami'Al Bayan(l4ll22),Ma'aniAl Qur'an,karf An-Nuhas (4/107), Tafsir
Ibnu Katsir (4/525\ dan Al Muharrar Al Wajiz (81515'1.

Surah An-Nahl



hal itu kepada Rasulullah sAw sehingga beliau SAW bersaMakepadarya,

W,Jtr
$ \"rL

"Bagaimana lau dapati hatimu?." Ia menjawab, ..Aku tenang

dengan keimanan." Beliau SAW benabda, "Jika merclca trembali
memaksa mala ulangilah yang kamu uupkan.'rytt

Manshur bin Al Mu'tamir meriwayatkan dari Mujahid ia berkata,

"\ilanita syahidah pertama dalam Islam adalah IbuAmmar.sT Dia dibunuh

olehAbu Jahal. Sedmgkm pria qahid )ang perten-tama adrlah I\dahia',s8

budakUmar."

Manshur juga meriwayatkan dari Muj ahid, ia berkata, ..Orang yang

mula-mula keislamanadatujuhorang:RasulullatrSArgtl,Abu

Balor, Bilal, Khabbab, Shtrhaib, Ammar, Sumalr5ra[ ibu Ammar.

Ad4un Rasulullah sAw p€mah ditentang olehAbu Thalib. senrentara

Abu Bakar ditentang oleh kaumqra. Seme,ntara png lain dipakaikan baju

besi lalu dij emur di bawah terik matahari hingga mereka merasakan derita

s Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirrya (2/587 dan 588).
e57 Dia adalah sayyidah Sumayyah bin I(hubath - dengan huruf hitik satu dan

berdhammah tanpa tasydid menunj"kkan tunggal yang berat. Dikatakan bahwa
mutsanna-aya dengan kasrah. MenunrtAl Fakihi: Sumayyah bintu Khabth - dengan
fathah hurufperama tarya alif- yang menrpakan lutlak pereryuanAbu Hudzaifah bin
AlMughirahdanibuArrrmarbinYasir. Dia adalah orang ketujuhdaxitujuhorang Islam
png disiksa olehAbu Jahal, ia ditusuk pada bagian kemaluannya hingga meninggal.
Dia mnjadi wanita syahidah pertama dalam Islarn Lth. Al Is hab ah (4 1334).

$t Dia adalah Mahja'AlAkiy, seorang budak Umar binAl Khaththab. Ibnu Hisyam
bcrkat4 'Asalqra dari sulu Ak yang kemudian tertangkap meql'adi tawanan yang
kemdian diberikankepada Urnar lalu ia rnerdekakan dan menjadi salah satu di antara
orangyangmrla-mrlamastrklslan:" Dia turutbergabrmg dalamperangBadar danmati
syahid di sana." Musa binAqabahb€rteta, "Dia adalah orang )xang pertama kali terbrmuh
pada hari ihr." Lih- Al Ishabah (3 I 466 dzn 467).

t 'eLlr'r,J '-ry* l:t J;rj6 .lrjpu
oY,*i 4j;-'it

Tafsir Al Qurthubi +sr f,



yang sangat berat karena panas besi dan matahari. Ketika waktu iqraAbu

Jatral mendatangi mereka sanrbil mernbawa tombak, diamencaci maki dan

me,ncela mereka lalu mendatangi Sumay5rah dan menendangqra.ese $st€[ah

itu ia me,nusuk kemaluannya hingga tombak itu terrbus dari mulutrya dan

menewaskannya-"m

Melihat kejadian ini, png lainryra rnenuuti apa png ditutut dari mereka

benrpa rneninggalkan lslam. Hanya Bilal yang mere,ndatrkan dirinya karena

Allah Sehingga mereka (tcagr Quraiys) menyiksarryra dan be*ata kepadarya,

"Tinggalkan agamamu" sedangkan Bilal selalu mengucapkaru "Allah Yang

Maha Esa (ahad), Allah Yang Maha Esa (ahad)" hingga merrbosankan

mereka dan akhimya mereka membungkamnya de,ngan memasang tali dari

kulit batang kurma di lehemya. Kemudian ia dorong ke kawanan mak-anak

yang mempermainkannya di antara dua gunungsr png mengelilingi Makkatl

hinggamerekabosan lalu meninggalkannya-

MakaAmmar be*ata,'I(ami mengatakan rya png mereka kehendaki

-jilo bukm lorenaAllah menyada*m kani- kecuali Bilal, pg mengfuinakan

diri lor€naAllab hinggamerekabosan dengannya dan meninggalkannya.'rc

Yang benar adalah bahwa Abu Bakar membeli Bilal lalu

memerrdekakanrya-

Ibnu Abi Najih meriwayatkan dari Mujahid bahwa ada beberapa

penduduk Makkah yang beriman. Maka sebagian dari para sahabat

Muhanunad SAW di Madinah mengirimkan surat kepada mereka png isinla,

es Ar-Rafats adzlahkaa-kata kej i.Lh,. Lisan Al 'Arab,entri: &11.
m Discbutkan oleh lbnuAl Arabi dalam Ahkam Al Qur' an (3/1 1 80) dari Mujahid.
%t Al Akhsyaban adalah dua buah gunung ]ang mengelilingi Mal&ah. Keduanya:

Abu Qubais danAlAbilrar. Ini adalah guormg yang dinnrliakan oleh Qaiqi'an Sedangfan
Al Ak:lsyab adalah setiap gunung yang kasar dan besar. Lrh. Lisan Al 'Arab, enti:
\..1'.

%2 Lih. Ahkam Al Qur'an,karya IbnuAlArabi (3/1 I 80).

I
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'Tlendaknya kalian berhijrah dan bergabung dengan kami di sini. Kami tidak

melilut kalim smua bagian dari kanri hingga kalian semua berhijrah kepada

kanri." Merebpunberargkat menuju lvladinahhinggab€dunpa d€ngm karnr

kafir Quraisy di perjalanan, mereka pun 4isiksa hingga mereka terpaksa

menjadi lofir. IGrena mereka inilah ftrrun ayat di atas.

Duabuah riwayat itu disebutkan dari Mujahid oleh Isna'il bin Tshak.

Sodagkmat-firmidzi maiwaladm daiAislah, iabedrata: Rasulullah

SAWbersabda,

u.L:*)l rr.}r ! i:;l';. j:, $.v
"TidaHah Ammar diberitran pilihan on o'* Or- hal maka ia pilih

yang paling lutts di antara keduanya.'xt

Ini sebuah hadits hasan gharib.

Diriwayatkan dari Anas bin Malilq ia berkata: Rasulullah SAW

bersabda,

,* i\b€,:,i z?)r

"Sungguh sutga merindukan tiga orang: Ali, Ammar dan Salman

binRabi'ah.'e

At-Tirmidzi berkata, "Ini sebuah hadits gharib kami tidak
mengetalruiqra melainkan dari hadits Al Has anbrn Shalih."

Ketiga:KetikaAllah',4zza wa Jalla mengizinkan kepadanya untuk

larfur dalam keadaan dipaksa{an ini masalah prinsipil-, dan tidak ada

e63 HR At-Tirmidzi pada pembahasan tenang Biografr, bab: Biografi Arnrnar bin Yasir
(s/668).

96r HR.At-TirmidzipadapcmbahasantentangBiografi, bab: Biografi SalmanAlFadsi
(st67).

_6.. ,,.
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irukumannya atau sanksiny4 maka para ulama me,mberlakukannya kepada

semua cabang syari'atr. Jil<a terj adi pemaksaan dalam masalah png sifatryra

parsial maka itu tidak akan ada konsekuwensi hukrman atau sanksi. Sejalan

de,ngan ini muncul sebuah atsar png masyhur dari Nabi SA'S[,

-, t*f,l tt:, Lqirj llir il'* e:,
" Pena (catatan) diangkat dari umatht dalam kckcliruan, lupa dan

apayang dipalcss."ect

Hadits ini sekalipun tidak shahih sanadnla, namun maknanyabenar

dengan dasar kesepakatan para ulama. Demikian dikatakan olehAl Qadhi

Abu Bakar bin Al Arabi.e66

SedmglonAbu MulrarnmadAbdAl Haq meryrebutkm batrwa isnafrryra

shahih. Ia berkata, "Telatr disebutkan olehAbu bakarAl Ashili di dalamr{/

Fawa'id, jtgaoleh IbnuAl Mmdzir dal atrr Al lqna'."

Keempat: Para ulama sepakat batrwa siapa saj a yang dipaksa kepada

kekufuran hingga khawatir dirinya dihmufu maka tidak ada dosa atas dirinya

j ika ia kufur sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanan, juga tidak

j atuh thalak terhadap istirya jika dipaksq dan tidak ditetapkan hukum kafir

bagnya hi adalah pendapat Malik dan ulama Kufatr sertaAsy-Syaf i.

Tidak termasuk Muhammad bin Al Hasan yang m€,ngatakan, "Jika

menunjuldcan kesyirikan maka dia murtad berrdasarkan zhahimla dar dalam

keislamannya antara dia denganAllatr, dan jatuhnya thalak yang dipaksa

teftadap istri, omng )xarrg murtadpun tidak boleh dishalatkanjika meninggal

s Sebuah hadits disebutkan oleh As-Suyuthi dalamAl Jami'Al Kabir (212210) dur
riwayatAth-Thabrani dalamAl KaaDiir dari Tsauban. Juga disebutkan dalamAl Jami'
Ash-Shaghir dengannomor:4461 padaAth-Thabrani dariTsauba::" Lihatpula, Hamisy
Al Jami' Al Kabir (212210) dalampembahasan yang culup bagus.

% Lrh. Ahlcam Al Qur' an,karyanya (3/l I 8 I ).

l_
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dunia dan juga tidak mewarisi ayahnya sekalipun ia mati dalam keadaan

muslim." Ini adalahp€ndryat png ditolakberdasarkanAl Qur'm dan Sunnah.

Allah SWT berfirman, iAI ,; $1 "...k *ali orang yang dipalcsa

l@fir ... .- AllahSWT juga b;fi ,rrrr, in *;, t rifi , ol .t 1 
" ... keanali karsta

(siasat) memelihara diri dari sesuatuyang ditahtti dari mercka... '(Qs.

Aali'Imraan [3]:28)

Allah SWT juga berfirmaru .#tl -o'1.tJb 
"r<;Ja1 ,,*"i ufr 'rrl

&3\rt i it'r;Ar* €? i ju-'fg C i J 6 
-- 

ses u&n"* o ran s-o ran s
yang diwafatlcan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri,
(lrcpada mereka) malaikat bertanya: 'Dalam keadaan bagaimana kamu

ini?'. Mereka menjawab: 'Adalah kami orang-orang yang tertindas di
negeri (Mekah)'. " (Qs. An-Nisaa' [4]: 97)

Allah Swr juga berfirrnan, i6rS )6{ SirtSZ*:,ii$l
gri{i "Kecuali merelca yang tertindas baik'laki-taki atau wanita

ataupun anak-anak.. ... " (Qs. An-Nisaa' [4]: 98).

Allahmenerimaalasanmerekayagt€rtidas ymgtidat(bisamelakukrr

apa yang dip€rintahkan olehAllatr. Begitupula orang yang dipaksa seperti

ormg png tertindas yang tidak bisamelakukan 4a1mg diperintahkanAllah

kepadaqra De,mikian dikatakan olehAl Bukhari.

Kelima: Sekelompok ulama berpendapat bahwa rukhshah

(keringroan) dalam kasrs dipalcsa harya diberikm dalam ucapm- Sdarrykan

dalam perbuatan tidak ada rutfishah padanya. Seperti: dipaksa bersujud

kepada selainAllah atau melakukan slralat ke rah bukm kiblat ahu merrbunuh

seoftrng muslim atau merrukulnya atau memal(flr hartmya atau trrzina ataa

minum ltramer atau makan riba. Sernua ini diriwayatkan dari Al Hasan Al
Bashri RA. hi adalah pendapat Al Auza'i dan Suhnun dari kalangan para

ularnakita (I\dalikilatD.

Muhammad binAl Hasan berkata" 'Tika dikatakan kepada seorarg
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tauimm,'Sujudlahkepadapatung inijikatidakmaumaka engkaualnrbunrh"'

Jika patung itu di aratr kiblat maka hendaknp ia bersujud dengro niat zujud

untuldllah SWT. Sdangkmjikabukal di rah kiblat malca heirdalarya tidak

bersrjud sekaliprm mereka me,rnbrrnrlmya"

Yang beirar adalatr bahwa dia boleh bersujud sekalipun bukan ke aratt

kiblat. Be,rsujud adalah pilihan yang tepat dalam kondisi seperti itu.

Dalm.t Ash-$ahil dai Ibnu Umr ia be*ata,'Rasulullah SAW p€matl

menunaikan shalat saatinginpergi dari MakkatrmenujuMadinah di atas

binatang tunggangannya dengan menghadap kemana saja sesuka binatang

itrr-'ry

Dia berkata, 'Berkenaan dengan kejadian ini maka turun ayat,

ifrif,;i'itl;i C{jlS " ...maka kemanapun kamu menghadap di situtah

wajah Allaf,. " (Qs. Al Baqarah [2]: 115)

Sedangkan dalam suatu riwayat disebutkan bahwa beliau pematr

me,nrmaikan shalat $mah witir di atas binatang tmggaqganrya. Beliar tidak

menunaikan shalat fardhudi atasnya. Jika shalat suoahdi atasnyadibol€hkan

makaini b€rlakujikaperjalatan dalfin keadam amm dmkrrcnamenytlitkan
jika haus tmrn dai binatang tunggmgm untrk melakukm shalat sunah" I\daka

bagairnaudmikimini.

Ulama yang me,rnbatasi rul(hslwh dipaksa pada ucryan saja beralasan

dengan pendqat Ibnu lvlas'ud png me,ngatakm,'"Tiada suatu ucapan )ang
derrgrurlla huhmm duakali cmrbuk dai pengrrasa dihaw daih melainkm

aku akan tetp mengucapkannya.'ffi

e6t HR Al ButSari dalam sej I trlah tcqat dalam Shahihrya bab: Shalat dan witir dan
Perbuatan dalam shalat Juga olch Muslim pada pembahasan tentang Sbalat Musafir,
bab: Bolchnya Shalat $mah diatas Trmgganan [sp6sl saja ia Menghadap (l/486).
s Scbuah atsar yang disebutkan oleh IbnuAthiyah dalamAl Muhanar AI Wajiz (81

st7).
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Maka iapun membatasi rul*lshah dipaksa pada perkataan saja dan

tidakpadaperbtratan.

P€mdapat t€rs€but tidak krut, kilena mengmdung kemunglcinm bahwa

perkataan sebrgai contohnla, sedangkan png dimaksud adalah hukum
perbuatmqa

Keloryok lain mengatakarq'?aksaan padapeftuafan dan perkataan

sama sajajika merahasiakan iman." Hal ini juga diriwalatkm dari Umar bin
Al Khaththab dan Makhul. Akan tetapi ini adalah pe,ndapat Malik dan

sekelompokulamakak

Sdangkan Ibnu Qasim meriwayatkan dari Malik bahwa orang yang

dipaksa minum khamer atau meninggalkm shalat atau beftukaptrasa di simg
hari bulan Ramadha, maka tidak ada dosa baginla-

Keenam: Para ulama sepakat batrwa siapa saja yang dipaksa

mmbtunrhmanglainmalotidakboldrmelalorkamyadmtidakbolehmenodai

kehomatarya baik dengar carrbuk atau lainrya. Diatmrus sabar menglradqi

cobaan ngmenerpadirirya, dantidakhalatbagiqramenebus diriryadengan

orang lain. Dia harus me,mohon keselamatan kepadaAllah di dunia dan di
alfiirat

Adapun paksaan dalam zina ada perbedaan pendapat.

Muftrrif Astrbagh, IbnuAMAl llal<an dan IbnuAl Itdqiisyun bedrat4'Tldak

seonmg)ul boleh melakukan hal itu (-ina), sekalipun diancam dibrmutr" Jika

melakukannya maka iaberdosa dan hanrs dihulanm." Ini dikatakan olehAbu

TsaurdanAlHasan.

Ibnu Al Arabim berkat4 'Yang benar, boleh bagiqra melakukan zina

dan tidak ada htrkuman atas dirinya." Berbeda dengan pendapat yang

mewaj ibkan hukuman atas hal itu. IGrena dia beryendapat batrwa ini adalatr

w Li/o" Ahlcam Al Quf dn (3 I I 17 7).
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syahwat yang tidak bisa digambarkan dengan paksaan. Ia lalai dari sebab

ymg membmgkitkm qahwar krilatr png merrygpgutm hulcmnla.

Ad4nn yarg wa$ib mend4atkan hukumm (hadd) adlalahatas qahwat

ymg dibarykifl<m oleh keinginm sendiri. lvlaka mengqiyaskat sesum kepada

kebalikanqra tidak mernberikan kebenaran teftadapnya

Ibnu Ktruwaizimandad dalam Al Ahkam berkata: Para sahabat kami

beftedapendAatmengsnai hukrnn seseorang )Elgdipalsab€Lzina Sebagian

dari merelramengatakm,'Dia terke,nafuiamn (hadd),krenadiamelakukan

hal itu deirgan keinginanrya s€ndiri."

Sebagim png lain b€ryendapat, "Iidak ada huhrmm (!tadd) alasmya"

Ibnu Mmdar b€*ata,'Tnilah ymg be,nr."

Abu Hanifah berkat4 "Jika yang memaksanya bukan penguasa maka

dia dihuhm hodd. Sdangkanjika yatg memaksaqra adalsh p€Nlguasa maka

me,nurut qips dia harus dihukum ,r4 dd. Alr;rrntatzq7itidak dihukum adalah

lebihbaik"

Hal itu ditentang oleh kedua satrabafirya lag mengatakan, "fidak ada

svrrfr.st haddafas diriqra dalam dua kondisi tersebut."

Mereka berkata, "Ketika diyakini bahwa ia akan bebas dari

pe,mbnnuhm dengan melahrkan annmaktiaboleh melakukanrrya-"

IbnuAl Mrmdzir berkat4 "Tidak ada sanksi hadd atas dirinp dan

tidak ada pe6edaan antara pemerintah dalam hal ini dan bukanpeNxguasa"

Kdujuh: Para ulama berbeda pendapat dalam hal perceraian orang

yang dipaksa dan memerdekakan budak. Asy-Syaf i dan para sahabatnya

berkata, "Tiak adakewajiban apa-apa atas dirin1,a."

Sedangkan Ibnu Wahab menyebutkan dari Umar, Ali dan IbnuAbbas

batrwa mereka tidak berpendapat tidak ada efek hukumrya- Ini disebutkan

oletr lbnuAl Mundzir dfri Az-Ztrbair, Ibnu Urmar, IbnuAbbas, Atha', fiiarrrus,
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Al Hasan, $/uraih, Al Qasim, Salim, Malilq AI Auza'i, Ahmad, Ishak dan

AbuTsaur.

Sedangfuan sekelompokulamaberp€ndryat bahwa orang png dipat<sa

untuk menthalak makajatuh thalakrya- Yang demikian itu diriwalatkan dari

Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Abu Qilabah, Az -Ztfrri dan Qatadah. hi adalatr

pendapatulamaKufatr

Abu llmifrh be*ata "Orang 1ang dipalsa mencerai ihrjatuh thalalcnya

Kilenakeridhambulm E/rat dalan perceraim s$agimanatbalalnryra orang

png bercanda" rni adalah qips png rusak.

Karcna thalak orang bercanda bertujuan menjatuhkan thalak dengan

ridha- Sedangkan orang yang dipaksa tidak ridha dan tidak ada niat untuk

melakukan tltalak Rasulullah SAW bersabd4

p.u;ir;!i *1
"Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung kepada

niatnya.'q?o

Sedangkan padaAl Buktrari: Ibnu Abbas berkata berkenaan dengan

orang ),ang dipakamenffralak oleh perarnpok sehingga memgatakmr, a, maka

tidakjatuh talak. kri juga dikatakan oleh Ibnu Umar, IbnuAz-Zubair, Asy-

Sya'bidanAlHasan.

SeaangkmAsy-Sya'bi berkat4 "Jika dia dipalsa oleh perampok maka

itu bukanperceraiaru sedangfuarjika dipaksa oleh pe,nguasamaka itu adalah

perceraian"

SedangkanlbnuAthiphmenafti*an dengan mengatak4'?erampok

mengutamakan membuntrhnya sedangkan penguasa tidak mendahulukan

manbumilnqna."

e?o Hadits sbahih telahberlalu takhrijnya.



Kedelapan: Mutharrifberkatq "Siapa saja pembeli yang mengetatrui

kondisi orang yang dipalsa maka dia bertanggrrngiawab bertenaan dengan

apa-apa )xang iajual benrpa budak dan harta-bendaqra seperti perampok."

Setiap penjual bertindak berkenaan dengan hal ini benrpa, pemerdekaan,

pe,ngelolaan, penahanaq dan hal ini tidak boleh bagi orurg yang dipaksa Dia

hms mengambil hrta-bendarya-

Suhnun berkata, '?ara satrabat kami dan warga Irak sepakat bahwa

pe,njualan orang yang dipaksa berada dalam kezhaliman dan kecurangan itu
tidak boleh.." Al Abhari berkat4'Itu adalah kesepakatan."

Kesembilan: Sedangkan berkenaan dengan menikah yang dipaksa

maka Suhnun berkata,'?ara sahabat kami sepakat bahwa pemrikahan pria

atau wmita png dipaksa itu batal. Merrekajugame,lrambahkan, Tidak boleh

melaqiutkmnyakarenapendkalunqa tidak dengan akad.

Para ulama Irak memperbolehkan pemikahan png dipaksa Mereka

mengatakan jika seseorang dipaksa menikatri seorang wmita dengm sepuluh

ribu dirham dan maskawin yang sesuai untuknya seribu dirham, maka

p€ntftahnmlaboldr dmwqiib atas diriqa seribu dirtrmr dm grrgrn seldfup.

Setagaimmamerdrame4ggugurkanyary l*,ihdri seribudirtrzm malca

merekajuga membatalkm penrikalrau lang dipaksa"

Pendapat mereka ini bertentangan dengan Sunnah. Dalam kasus

Khanasa' bintu KhudamAlAnshariaheTt. Hal itu telah dibahas, sehingga

pendapat me,reka tidak berarti.

Kaqruluh: Jikapria yang dipaksa menikah itu menyetubuhi isEinya

er Dia adalah Khansa' bintr Khudambin KhalidAlAnshariah dari baniAmu binAuf.
Haditsnya tcrcantrm dalam Al Muwaththa'dariAbdAr-RahmanbinAl Qasim-.. dari
Khanasa' bahwa ayahnya ketika dia masih gadis sehingga dia tidak
suka dcnganpcNnikahanitr" t.aludiadatangmcngaduke,padaRasulullahsAW sehingga
beliau renolak pemitatannya" Lih. Al Ishabah (4/28q.
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dan tidak terpalsamenyrtubuhinya serne,lrtara dia ridha denganpemikahan

itu, maka dia terikat dengan pemikahan itu mentrrut kami dengan apa ),ang
telatr disebutkan benrpa maskawin dan dihindarkan darirya sanksi hadd.

SedaEl<anjikadiabedofta, "Aku menyetubuhin),ataryak€ddhamdni dfuiku

dengan penrikahan ini", rnaka dia terke,na sanksi hadd dannaskavityan1
telah disebutkan, karena diamengklaim membatalkan maskawin yang telah

disebutkan Seomng wanita (isfii) harus mendapatkan sn KsL hadd jika terus

sajamaju sedangkan dirinya telatr mengetahui bahwa suaminya dipaksa

me,nikah. Sedanglsn wanita yang dipaksa menikah dan bersetubuh, tidak

ada,saunlsi hadd atas dirinya dan dia bedrak menerima maskawin, sedangfan

ymg morya$uhinyabeftak dihhmx hadd.Dafundikatakm ol& Sulmun

Kaebdas : Jika seorangwanita dipalaaberzinamakatidak ada sanksi

hadd atasdirinya Hal ituberdasarkan finnanAllah SWI, "keanali orang
yang dipala a." fuga saMa Rasulullah SAW,

{o rr,9t t, rq36ll;jr il *'rtrJ iirr !t
aa

"Sungguh Allah memaaflran dari umatht salah, lupa dan apa-

apa yang dipaksa atasnya. "

Juga berdasarkan firman Allah SWT, ,b,31s!.:y'ffrilt
@1*:3*b " ...n aka sesungguhnyaAtlah adalah Maha Pengampun

lagi Maha Penyayang (kepada merela) sesudah mereka dipaksa itu."
(Qs. An-Nuur lA\33)

Yang dimaksud adalah para gadis. Dengan dasar makna ini Umar tidak

menj atuhkan sanksi. hadd atas seorang budak wanita harril 1ang dipaksa oleh

budak prianp- Para ulama sepakat batrwa tidak ada sanksi hadd atas w aaita

yangdipat<sa

Malik berkata, 'Tika didapati wanita itu hamil sedangkan dia tidak

memiliki suarni lalu ia be*ata batrwa diriqra dipaksa maka perkataan itu tidak
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bisa diterima, dan atas dirinya sanksi hadd. Kecuali jika dia memiliki btrkti

atau perempum itu datang dengan keadaan berdarah sehabis digarli de,ngan

palca atau bukti lainnya"

Diaberhujiah d€ngauiuxalat UmrbinAl Khaththab batNua diabeftat4

'iRaj am itu terdapat dalam Al Qtn' an dan menj adi hak bag pdnalaki-laki

dan pezina pereryua jikz &a muhslun(telah menikatr) jika ada bukti, hamil

alaumengaku'm

IbnuAl Mundzir beftata, "Aku setuju dengan pe,ndryat pertama"

Kedua helas: Mereka berbedapendapat tentang wajib me,mberikan

maskawin kepada wanita ymg dipalsa menikah" Atha' dN Az-Ztffibeftat4
'tsaginya maskaurin yarg standar." Ini adalah pendapat Malil Asy-S),af i,

Abmaq Ishat( dm Abu Tsaur.

SedmgkanAth-Tsand bertata, "Jika sm,lrst haddditegal&ar atas orang

yang berzina dengan wanita itu maka gugur kewajiban membayar

rnaskawhqa"P€ndapat ini diriwaptkm driAsy-Sfti da dikatakanpula

oleh para sahabat Malik dan mereka yang berpendapat sama

IbnuAl Mundzirberkat4'?e,ndapat pertamab@ar."

Kaiga belas: Jika seseorang dipaksamenyerahkan istinya unhrk

sesuafir png tidak halal diserat*ar\ maka dia tidak dibuntrh krena tidak ada

lagi istinya danjuga tidak me,ngandung ke,mungkinan dia disiksa dengan

menlrelmrafl<m istiryra itu Dasruntuk masalah ini adalah riwaptAt Bukhai

dariAbu Hurairab iaberkata: Rasulullah SAW b€rsabda,

m HR Al Buthari pada pembahasan tentang Orang-orang )rang mcmbuat keoanaran,
bab: Rajam utuk Wanita Hamil karena B:'zin . Juga oleh Muslim pada pembahasan

ttadd (Hutuman) 7ina. \vgadisebutkan olehAz-7aila'i dalam lVas/rb Ar-Rayah,padz
pe,mbahasan tcr$ang Hudtnrd (huhman) (3/3 I 8).
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"Ibrahim AS berhijrah dengan Sarah hingga masuk ke suatu

lcampung yang dipimpin seorang raja atau seorang tirani yang

mengirim seorang utusan kepadanya dengan perintah, 'serahkan

dia (istrinya) kcpadaht'. Malca Ibrahim menyerahlcan istrinya

lrepadanya. Raja itu bediri menuju kepadanya (istri) dan dia (istri)

bangun untuk benwdhu'lalu menunaikan shalat lalu berdoa, 'Ya

Allah, jika aht benar beriman lcepada Engkau dan kepada rasul

Engkau, malca jangan hrasakan atas diriht seorang lafir ini."
Mala raja itu pun dibuat tertidur pulaseTshingga tersunghtr di
atas tanah."eTa

Hadits ini menunjtrkkan bahwa apa png terjadi pada Sarah tidak ada

celaan atas dirinp, demikianjuga atas wanita png dipaksa tidak ada celaarr

atas diriqa, sehingga tidak ada sanksi /, add atas diinya,padahal hal itr lebih

berat daripadaberrduaan di terrpat sepi. Wallahu a'lam.

Keempat belcs: Adapun sumpah seorang yang dipaksa maka tidak

mengikat menunrt Malik, Asy-Syaf i, Abu Tsaru dan mayoritas ulama

IbnuAl Majisyun berkata'tsaik bersumpah png berkenaan dengan

ketaatan k4adaAllah atau berkenaan dengan kemaksiatanjika dia dipaksa

et Al Ghathiith artinya suara yang keluar bersama napas orang yaqg sedang tidur
yang hrulang:ulang karena tidak rnenemukanjalan yang lanc *. isrlft irL 'Jr$_ W ni.
Lih-An-Nihayah3/372.

e7' HR Al Bulfiari pada peufiahasan teirtang paksaen, bab: Jika Seorang Wanita dipalsa
beaina maka tidak ada hadd baglnya @/201 dan 202).
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untuk bersumpah, maka itu tidak mengikat." De,rnikian dikatakan oleh

Ashbadr

Mutharif berkata, "Jika seseorang dipaksa bersumpah berkenaan

dengan maksiat kepadaAllah atau dalam melakukaqra tidak mengandung

ketaatan atall kemdsiatq maka srnpah berkenaan dengm hal-hal itu gugur.

Sedangkanjika dipalsa untukbersumpatr bertcenaan dengar ketaatm, seperti:

Seorang pemimpin yang menangkap seorang fasiq lalu memaksanya agar

bersumpah untuk melakukan perceraian, de,ngan tidak minum khamer atau

tidak fasiq lagi, dan tidak curmg di dalam amal-perbuatanqra Atau seorang

ayah bersumpah kepada anaknya untuk mendidiknya, maka sumpah itu
mengikatnya. Sekalipun pihak pemaksa salah dalam membebankan tugas

ketika melakukan hal itu Ini dikaakan oleh Ibnu Habib.

Abullanifrh dmprapengihfirya dni k4langmulamaKufrhb€*da,

"Jika seseorang berjanji mtuk tidak melakukan sesuatu lalu dia melakukan

sesuatu itu, maka dia telah ingka'janji."

Mereka beralasan,'Kaena oraqg ymg dipaksabans meqmhmyikar
sryatn:asatuhp. IGtikadiatidalcmensrembunyikarr5admtidakhilatg

niatnyauntuh menentmg ryalmg dipalsalrmk€padadiriq4 maka diatelah

me,nuju ke arah sebuah srmpah."

Keloryok 5aqg pertma beralasm dengm mengel@, "Jil<a sesorag

dipalsamelakukm hal itu makaniafiryaberteirtmgro denganpe*ataannp,

karena dia tidak strka dengan apalag disuryahr5la"

Kelimo belas: IbnuAI ArabieTs berkat4 "Sesuatu yang paling aneh

bahwa para ulama kitaberbeda pendryat beitenam dengan paksam rmtulc

melanggarjmji (sryah), ryakatr itu t€daksma?."

Ini adalah masalah yang be,rasal dari bak yag menjala ke negeri kita

9,tI.fu.At lconAl Qur'an(3/l I8t).
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Padahal tidak adape6edaan antara paksaan untuk melakukan sumpatr png
mana hukum sturyah itu tidak mengikat dengan paksam untuk mengingkari

sumpah png hukumnya tidak berlaku?. Bertahilalah kalian se,rrua kepada

Alahdmtiqiaukmbalipmdangankalim sernua Jargarsaryai kalim semua

te,rtipu dengan riwayat ini karena ini cacat dalam itnu hadis dirayah.

Keqo,m bdas: Jika seseorang dipaksa utuk bersmpah daljika tidak

melakukmrrya male sSagiar trotmya akan diambil s$agimma orang{rmg

yang mengambil pajalge?6 kezhaliman para perompak dan intimidasi dari

rntsr*t

Malik berkat4 'Dalam hal ini dia tidak me,miliki tipu muslihat akan

tet4i seseormg dihindad@ dri hukurnan dengm adaqra smpahberkenaan

dengan fisiknya dan bukan pada hartanya-"

Ibnu Al Majisyrn berkata, "Tidak melanggar sumpah sekalipun

dihindarkan hukuman berkenaan dengan hartanya dan tidak takut akan

fisiknyia"

IbnuAl Qasim mengatakan ucapan Mutharrifpng diriwayatkan dari

Malik. Juga dikatakan oleh IbnuAbdAl Hakam danAshbaeh.

Menumt saya (Al Qurthubi), '?endapat lbnuAl Majisyun benar,

karenapengrummhrta sura dengan pengmmmjiwa" Ini adalahpendeat

Al Hasan, Qatadah dan akan datang pembahasannya Rasulullatr SAW

bersabde

i';#&'?t'
"Sungguh darah kalian, harta kalian dan

haram atas kalian.'q71

4t;f t'€,5rL\
kehormatan kalian

e16 Al Malcu adalah pajak yang dipungut oleh petugas pemrmgut pajak Dia adalah

orang yang mernmgut s€persepuluh dari penghasilan orang.Lrh. An-Nihayah (4/349).
ez HR. Al Bulfiari dan Muslimpada pernbahasan tentang Haji dan lain-lain, dan telah

dijelaskan di 'rmkr.
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Juga bersabda sebagai berilort,

,t . . t!... t!z ,.zt+-tS aJU-1 a,.r 1rlr>

"Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya

d an kchorm at anny a. " o T E

AbuHurairdr dmbe*ata,'Datanglahseseorangkepada

Rasulullah SAW, lalu berkate

'Wahai Rasulullall bagaimanapendapat engkaujika dat^"g seseormg

hendak mengambil hartaku?." Beliau menjawab, "Jangan berikan

hanamu kqadanya." Diabe*at4'Bagaimana peirdapat engkaujika

dia menyerangku?." Beliau me,njawab, "Serang dia." Iaberkata,

"Bagaimana pe,ndapat engkau jika aku mati?." Beliau menjawab,

"Englrau mati ryahid." Dia berkat4 "Bagaimana pendapat engkau

jika alcu mernbrnlrhrrya-?' Beliau menjawab, " Dia di dalnn nqaka' m

HR. Muslint dan telah b€rlalu di mtrka pe,urbalrasan tentang masalatr

iri

e7t IIR. Muslim pada pcnrbahasan tentang Kebajikan, bab: Hararmya Menz,balimi
Scsama Muslim (411986). JugaAbu Daud pada pembahasan tentang etik4 bab: Ghibalf
Ibnu Majah dalam Suannya dengan norrnr: 3933, keduaqra dengan lafazh yang barrpir
sarna. Juga olehAs-Suyuthi dzlam Al Jami' Al Kabir (3ll9l).

eD Sebuah hadits shahih yang telah ditakhrij di nuka.

tt
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Muthrrifdar IbnuAl Itd{isyun berkat4 "Jika smrmg 1mg bersupah
dengan sumpahqra segera datang kepada seorang pemimpin yang zlntim
sebelum diminta bersumpatr, untuk melindunginya dari apa-apa yang ia

khawatidmbedcenam denganhmadar fisilqa laluiabersunpahkepadarya

rnaka surpah itumengikatqra" Demikiatdikatakm oletrIbnuAMAlIlakan

danAstrbaglr

IbnuAl Mqiisymjuga berkata bertenaan dengan orang )ang disi*sa

oldr cmg zhalim sdinggabe6ureah kepadaryarmrkmelak'kmperceraiar

mutlak dengan diminta bersumpah kepadaqa" Akan tetapi dia bersumpatr

l<arelra t*ut dipulul olehq,a atau dibunuh atau dimryas hatmya, makajika

terjadi malca dia bersumpah untuk mengalahkan rasa takut dan berharap

keselamatan dari tindak kezhalimamya, m aka fi a fqmasuk dalarn paksaan

dantidakmengryad€ngmhat itu Sdanglonjikadiatidakb€rsrryahl<a€na

beftarap keselamatan, maka dia mengingkari sumpabqa

Kdujuh bel.asz Para muhaqiq berkata, 'Tika orang yang dipaksa

me,ngucapkan kekufiran maka hal itu tidak bisa diberlakukan kepadanya

melainkan hanya sekedar ucap arl ta'ridh (sindiran)et0saja" Sesrmgguhnya

lcryilr ta'rddl (sindirm) inr untuk menjautri dusta- Jika tidak demikian maka

dia kafir, kare, ra ucapan ra'ridh itl tid*.ada kekuatan untuk mernaksanya

Misalqra: Dkatakan kepadaqa,'Ifufurlah kepadaAllatr!." Sehingga

ia me,lrgatakan, *,tllU " di" tambah hgnrfya'. De,mikian juga jika dikatakan

kepadanya, "Kufurlah kepada Nabi !." Sehingga dia mengatakan,

"'4u.?Lg'tL- dqlgntas5didpada hunrflz' sehingga atinla adalatr tanah

tingglsat 1angjuga diucrykan unhrk menunjuklsm sesuanr yang mirip dengan

meja makan" Sehingga dengan ucpan itu dia bermaksud salah satu dari kedua

ew Ta'riidh artinya kebalikan dari yang diryatakan-
ett Lth. An-Nihayah (414) dan Lisan Al 'Arab, enti: f;.
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mekna dengan cra membaliknla sehingga selamat dri kelarftnan dan bebas

dari dosarrya. Jika dikatakan kepadanya,'Ifufurlah ke,p ada nabi' l" (dengan

hmzah), sddngga dikatakm kepadanla,'Dia lufur kepada nabi"', srdlmg!<m

yang dikehendaki adalatr orang )rang menlxampaikan kabar, pernbai kabar

aatrn, s€psti: Thalhah dan Musailamah NKadzadz,ab, atar de,ngan ucapan

itu diamemaksudkan nabi' .

Kedclapan belas: Para ulama sepakat batrwa siapa saja yang dipaksa

larfur lalu merrilih rmtuk dibunuh maka baginya pabala paling bes?r di sisi

Allah daripadaorang png memilih keringanan (rukhshah). Me,reka berbeda

pendapat mengenai orang yang dipaksa dengan yang bukan perrbunuhan

berupaperbuatan yang tidak mustatril baginya. Makapara satrabat Malik

berkata, 'Mengambil pilihan kekerasan atau pe,nrbunuhan atau pe,nrukulan

dalffir hal ini adalnh lebih baik di sisiAllah daripadamengmbil keringman."

Ini dikatakan oleh Ibnu Habib dan Suhnun

Ibnu Suhnun menyebutkan dari ulama hak bahwa jika seseorang

diancam untuk dibunuh atau dipotong anggota badannya atau dipukul png
dilhawatirkan merusak fisik, malca hendaknya ia melakukan apa yang

dipaksakan kepada dirinya benrpa minum lfiamer atau malcan dagrng babi.

Jika dia tidak melakukannya sehingga ia dibunuh maka kami khawatir ia

menjadi berdosa karena kondisinya sama dengan kondisi dartrat yang

me,mbolehkan hal 1ang haram.

Diriwayatkan oleh Khabbab binAl Arat, ia bertata, 'I(ami me,ngadu

kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang bersandar pada kain selimut

milik beliau di bawah keteduhan bayangan Ka'ball maka aku katakan,

'Apakah engkautidakmmohonlrrrkerrenangmuntukkani dantidakberdoa

mtuk kmi?. " I\daka beliau me,nj awab,
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"Tblah ada orang sebelum kalian yang ditangkap lalu dibtntkan

lubang di tanah kemudian orang itu dipendam di dalamnya.

Kemudian didatangkan sebuah geryaji yang diletakkkan di atas

lrepalanya sehingga terbelah menjadi du bagian. Ada pula yang

disisir dengan sisir dari besi di antara daging dan tulangrya.

Namun yang demikian itu tidak menghalanginya dari agamanya.

Demi Allah, pasti perkara inff2 akan menjadi sempurna hingga

orang yang menunggang (fuda) berjalan dari Shan'a sampai

Hadhramaut dengan tidak merasa tahtt keanali kcpada Allah dan

lrcpada srigala yang mengancam lcambing mercka. Akan tetapi

kalian terbunt-ktr1t, " %3

Ciri lmg disehtrkm ol& Rastrlullah SAWt€ntmg tmatmat terdahrlu

menunj uikzn bentuk pujian dan kesabaran merd<a mengfuadapi hal-hal yang

tidak disukai karenaAllah. Mereka tidak kafir dalam lahinrya, dan batin

merekamenyinpmkeimmmuntukmemolak siha das dirimereka- 5i dalalr

hujjah bagi mereka yang mengutarnakan siksaan dan pe'lnbrmuhan serta

penghinaan daripadarukhshah (keringanan) dan tetap tegar di kamprmg

surgawi. Untrk masatah ini akar ada penjelasan tambahan di dalam surahAl

ui

s2 Dengan kata lain: agama ini.
et3 HR Al Bulfiari pada pembahasan tentang peu:aksaan, bab: Orang Yang Memilih

Dipukul, Dibunuh dari pada Memilih Kekufiran (4/200).

,W J;Li er\i C. d'"Ll ,h!;t:';^3,h1;t ie'i #;<t;r';ik n
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Bunruj ins5raAllah 7b' ala.

Abu Bakar Muhammad bin Muhammad bin Al Faraj Al Baghdadi

brrJra/a-'Syuraih binYunus menyampaikan hadits kepadakani dari Isrna'il

bin Ibrahino, dari Yunus bin Lrbai( dari Al Hasaru bahwa sejunrlah mata-mata

Musailamah menangkry dua orang pria dai kalmgan para satrabat Nabi SAW

lalu mereka mernbawa keduanla kepada Musailamah. Maka dia berkata

kepada salatr seorang dari keduanyq "Apakah engkau bersaksi batrwa

Muhmmad artalatr uursmAllah?." Dia rnenjawab,'Ya-" Diaberkaf4 "Apakah

engkaubersaksi bahwaaku adalahutusarAllatr?."Diame,lrjaw$,'Ya-" Maka

diamelepaskarvDa.

Ke,mdian Musailmratr berkata kepada salah sorang lainrya, "Apakah

engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusanAllah ?." Ia me,njawab,

'Ya." Dia bertarryra lagi, "Apakah engkaujuga bersaksi bahwa aku adalah

utusanAllah?." Dia me,lrjawab, "Aku tuli dan tidak mendengar." Maka ia

dibawa untuk dipenggal lehemla-

Ormg 1mg selmat ini dateqg kepada Nabi SAW, lalu berkata, "Celaka

aku!." Beliau bertanyia, "Apa gerangan yang merrbuafuu celaka?." Maka

pria itu meryarnpaikan apa yang t€rjadi. Beliau bersabda

u( c rc -#r\'ob:ti ul (,,1, yu *t;'a*a el
, .6 ..
c^il t. ;"

.sf
LaJl J;r'$fi Wf 'j,i r ";.tlt ^lL

"Adapun sahabatmu itu berpegang dengan keyakinannya
' sedanglcan englcau mengambil keringanan dengan tetap berada

pada lrondisi (keimanan) s aat ini " Dia pun menj awab, "Aku bersaksi

bahwa e,ngkau adalah utusanAllah." Beliau bersab d4 " Englau tetap

berada di atas apa yang engkau berada (maksudnya tetap

.'. a

:Jti .rUl

4,2ds
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beriman).'ry84

Keringman dalam bersumpah palstr kepada p€nguasa )mg ztralim atau

agar menur$ukkan seseormg, atau harta seseorang. IrdakaAl Hasan berl<at4

"Jika dia menglhawatirkan diriryra atau trartanya maka ia boleh bersumpah

palsu dan tidak menrbayar kaffarat atas sumpahnl'a i1u." Tni adalah pe,nd4at

Qatadah battwa seseorang bersumpah unhrk diriqra atau karena hartanya

Halinitelahdibahas.

AMul Malik bin Habib me,lryebutkan dengan mengatalcan,'Ma'bad

menyampaikan hadits kepadaku daxi Al Musayyab bin Sfrik dari Abu
Syaibah, ia berkata,'Aku pemah bertanya kepadaAnas bin Malik tentang

seorang pria yang ditangkap oleh seseorang. Apakah engkau berpendapat

bahwahendakryra iabesumpah palsu unhrk melindungi diri?." Iam@awab,
'Ya,jika aku harus b€rsumpah tujuhpuluh kali, lalu aku melmggamya lebih

aku sukai daripada aku hmrs menrmjul&an keberadaan seormg muslim."

Idris bin Yatrya bqkat4 "Al Walid bin AM Al Malik mmerintahkan

kepada para mata-mata rmtuk mengintai sernra orang. Salah sormg di mha
mereka dudtrk & halaqah Rlaia' bin Haiwah sehingga ia mendengar sebagian

dari mereka me,ncaciAl Walid. Makahal itu diadukan kepadaAl rWali( Al
Walid berkat4'Wahai Raj a', aku dijelek-j elakan dalam rnajlimu, sernelrtara

engkaltidakmenrbalmya?."lvlakaiamenjaunab,'Tldakrrnrngkintralitut€da(

wahai AmirAl Muhninin" IdakaAl Walid be,lkata kepadanla,'Katakanlah

(b€rstmeattlah), delttiAllalL tidakadaTbtranpgbetraklnt;1diseinbah selain

Dia" Iapun berkata *AllalL tidak ada lUhan png be,ltak untuk diserrbah

selainDia"I\dakaAlImfalidme,merintalrkanagrmata-matarryraitudicmrbuk

tujuh kali carnbukaq sambil berkata kepada Raj a','"\Mahai Raja', denganmu

merdra merrohon tnun hqiar dan tujuhpuhfi canbukrr di das punggungfu !."
IvlakaR4ia' maf auab,'Ti{iuh prluh kali canrbukm di atas pqggrrngmu l6ih

er Hadits ini disebutkan olehAs-suyrthi dzlzmAd-Dun AI Mantsur (41133).
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baik bagimu daripadamerrbrmtrh seorang muslirn"

Kesembilan belas: Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan

batasan paksaan. Diriwayatkan dari Unrar binAl Khaththab R"A,, dia berkata,

"Seseorang merasa tidak aman dengan dirinya apabila akan dipukul, diikat

ataudibunuh-"

Sedangkan Ibnu Mas'ud berkata, '"Tidak ada ucapan apapun )rang
bisamenggugurkan hukuman dua kali canrbukan atas diriku melainkan aku

pasti me,ngucrykannya-"

Al Hasan ber*afa'Taqiyah (melindrmgi diri) bagi seorang mtrhnin itu

boleh hingga hari Kiamat, hanya sajaAllah tidak membolehkan urusan

pernbunuhan dengan taqiyatr."

An-Nal6a'i berkata'tselenggu danpenjaraadalahpaksaan-" Ini adalah

pendapat Matilq haqra saj a dia berkata, "Ancaman )ang menakutkan adalah

paksaan sekalipun tidak terjadi. Jika sudah jelas kezhaliman orang yang

mengancam itu" maka harus melaksanakan rya yang menj adi tuntutan dalam

ancarannyiaitu"

Menunrt Malik dan para satrabatnya batrwa pukulan atau peqiara itu
tidak ada batas waktunya. Akan tetapi cukup jika dia merasa sakit karena

pukulan dan merasa tertekan dalam penjaa Dar pemalsaan dari perrerintatr

dar lain-lain me,lrurut Malik adalah termasuk paksaan

Ulama Kufah saling berbeda pendapat sehingga mereka tidak

me,qiadikan penjara dan belenggu sebagai paksaan atas tindakan minum

lrtmer dan makan bangfai karena takut mati. Sehingga mereka menjadikan

keduanya sebagai paksaan dalam menetapkan seseorang )ang mengatakaq .

"Aku memiliki seribu dirtrarn."

Ibnu Suhnun betkat4'Dalam ijma' ftesepakatan) merekabatrwa rasa

sakit adalah paksaaq yang menu4i trkkan batrwa paksaan adalah sesuanr yang

tidak me,nnyebabkan kematian-"

I
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Sedangkan Malik berpendapat bahwa orang )ang dipaksa unhrk

bersumpah dengan ancarnan, penjarq atau pernukulan malca dia boleh

b€rsrryatrdmbolehmelmgganrqa- hi adalahpedaatAsy-Slafi'LAlura{

Abu Tsaur dan sebagian besar para ulama

Kedua pului: Dalam pembahasan ini dijelaskan batrwa kata-kata

sindiran untuk berpaling dari tindakan dusta adalah terpuji. Al.{masy
meriwayatkan dari IbratlimAn-Naldra'i, dia berkata, "Iidak mengapajika

ada sezuatu dariAnda ng sampai kepada seseorangAndakatakaq'Demi

Allall sungguhAllah mengetahui apa )xang aku katakan telrtang eirgkau

berkenaan dengan sesuattl"

Abdul Malik bin Habib be*ata, "Artinya adalah bahwaAllah Maha

Mengetatrui tentang ryayang aku kafakan."Yang demikian ini pada lahinryra

adalah sembunyi dari suatu pertataan dan tidak ada pelanggaran surnpatr

bagi orang png meirgatakan demikian dm tidah ada kodustaan

An-NaLha'i bed€ta,'Mereka (orang Arab) me,miliki pertataan 1ang

meng;andrmg teka-teki png denganryra mereka menyelmatkm diri mereka

Mereka tidak me,rnandang hal itu sebagai dusta dan mereka tidak me,rasa itu

telah melanggu srq)eh-"

AMAI Malik b€,kat4'Mereka memamakm hal itu ra'rzdfr (sindiran)

dalam perkatam,jikahal itubr*m dalarn tindalon malor atau tipu-muslihat

dalamkebe,nrm-"

AIA masyberkxa,'lbrahimAn-Nalfia'ijikadidatmgi oleh seseormg

dan dia malas menyarbutryra maka dia duduk di t€(ryd shalat rumalryaa lalu

berkata kepadape,mbantu p€re, npuanrya,'Katakankepadaqa, demi Allalt
dia ada di masjid (tempat Shalat)."

Mughiratr meriwayatkan dari Ibrahim bahwa dia me,nrbolehkan

seseorang untuk berkelit kAika dilmdapkan kepada pimpinan musuh, dengan

mengatakan, "Demi Allatl, aku tidak memberi petunjuk kecuali apa )ang



ditunjukan selainku kepadaku, dan tidak ada png mengantarkanku kecuali

selainku", dan perkataan-pekataan lain selain ini.

AMul Malik berkat4'Yang dimaksud dengan kata-kata'selainku'

adalahAllah SWT. Dia meme,nuhi segala kebututrannya dan Dia pula ),ang
menganglartrya- Sedangkan mereka tidak melihat batrwa rya 1mg dilakukan

ormginimenryakansebuatr strnrpahdmjugabukansuatudusta

di dalam perkalaannya."

Mereka tidak suka dikatakan bahwa yang demikian ini termasuk

penipuan, kezhaliman, pengingkaran atas suatu kebenaran Yang demikian ini
tidak wajib bagiryra melahi<ailafarar sumpabnya.

Keduapuluh satu:FirmanAtlahSWT: (,U f, ti ri,#S
"Alran tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran.,,
lvlaksudn),"4 meluaskannyaa untuk menerima kekufuran" Tak seormglrm lang
mryu melakukm hal seperti itu selainAllab. kri membmtah pihak @ariyah.

Sedangkan $3) (dada) &-nashab-kan karena meqiadi maf 'ul.

l*b*t'il 45fi G +ii #"MatrakenturtraanAilah
menimpanya dan baginya azab yang fu ar." Yaitu: adzab nerakzJatrannam.
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{z6ii,,fsi*fiJ'$Lii;5 rtirruUi'\a);!

hati (difuncr,)." Maksudnya, untuk memahami nasihat-nasrhat.,' fi '-7'l

"pendengaran" dari firman-firman Allah SWT. n41,.2i'13 "dan

pengtilwtonnya" untuk melihat tanda-tanda <rjfi iJ 'tlrtl'j3*O""

& r"i & S:ifr u Wt 6 ssCft i'r;fr 6,w

?; S @ Sjrnn'i 4.'h e4.ii ;p:;' a$
@3:ffii:efij$i

nYang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka

mencintai kchidupan di dunia l.ebih dari ahhirat, dan bahwasanya

Allah tiada memberi petanjuk kcpada kaum yang kafir. Mereka

italah orangqrang yang hati, pendengaran dan penglihatannya

telah dihunci mati oleh Allah, dan mereka itulah otang4rang yang

lalal Pastilah bahwa mereka di ahhiral nanti adaloh orangerang
yang meragi." (Qs.An-Nahl [16]: 107-109)

Firman Allah SWT: 4),i "Yang demikian ira." Maksudnya,

kemmhanihr

$in i$ii i#i 4=\ "oxebabkan karena sesungguhnya

mereka mencintai kehidupan di dunia." Maksudnya, mereka memilihnya

daripada kehidupan akhirat . fi j,115 " D an bahw as anya Allah", ilf puau

posisimajrurdengatkasrahkare,nadi-athaf-kankep"d"4\.

i+Lfi ?flt cx, S *Alloh tiada memberi pennjuk trepada

kaun Wrg kafr." Ke,mudim disebutkan sifrt-sifrt mercka dengan berfirmm:

)r$ ;!" frT'il- Oif, ;!" frfr'|b O,)fr
lL .,il 5+il't1 ",iil "Merelra itulah orang-orang yang

Tafsir Al Qurthubi



mereka itulah orang-orang yang lalaf' te,ntang apa-apa )ang dikehendaki

dari merekr. >61?;{ S,rbift i;*fl -t 
*pastitah bahwa

merelca di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi." Telah

dijelaskanmengenai hal ini di atas.

FimanAllah:

t'3i+ * i# 6 fr b i'?6 3)-N sr3 l4ji
oDan sesangguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orangarang yang
berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad

dan sabar; Sesungguhnya Tahanmu sesudah itu benar-benar Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.' (Qs. An-Nahl [16l: ll0)

Firman Allah SWr: l*l C #. :y\;;G <r.itr, gS -_rl!
l-iiLS'b3i+ |t "Dan sesungguhnya Tuhanmu (petindung) bagt. orang-

orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian merekn

berj ihad dan sabar...."

Semua ini adapada diriArnmar. Sedangl<an atinle mereka saba dalam

berjihad" kri disebutkan olehAn-Nuhas.e8s sedangkan QatadahHat4 "A),at

ini trun berkenaan dengru suatu kaum png keluanurtuk batrijratrke ldadinah

setelah mereka disakiti dan disiksa oleh orang-onulg musyrik" Telatr berlalu

pernbahasan tentang mereka dalam suratr ini.

Ada png mengatakarl'Alat ini turun berkemaan dengan IbnuAbi Sartr-

Dia menjadi mutad dan bergabung dengan orang-orang musyrik. Sehingga

1*) 3F 6 #. :y -tt3s UliiL3

eE5 Lih. Ma' ani Al Qur'an, bryznya,(4/l 08).
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Nabi SAW memerintahkan pembunuhan atas dirinya ketika penaklukan

Mal*ah Dia meminta suaka kepada Utsnm lalu dilindungi oleh Nabi SAW."

Demikian disebutkan olehAn-Nasarie86 dari Ilcimah dari IbnuAbbas, ia

berkata "Di dalarn surah An-Natrl:; {l --1*l#. 
:y dV '&,

*1 "Barangsiapa yang kafir trepada Allah sesudah dia beiman @ia
mendapat lremurkaan Allah), keanli orangyang dipalaa kafir ..."ltngga
fimran-Nyat 7*b rt'ib 43 n...maka kemurlaan Allah menimpanya

dan b aginy a azab yang b es ar," telah di-nas a&ft . Kemudian dikecualikan

dari semua itu sehingga Allah SWT berfirm arrt ,O-;fi.filj 3) ,
,} fifr 6#.b -45i:4i-i#,Stt3i+ ri t'4cp},10;6
"Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang

berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan

sabar; Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang." DiaadalahAbdullah bin Sa'ad bin

Abu Saft png berada di Mesir. Diamengirim surat kepadaRasulullah SAW

yang kerrudim digelincirkan oleh qretan sehingga bergabung de,ngm orang-

orang kafir, beliau memerintabkan agar dia drbunuhpadawaktu p€naklukan

Makkah" Diamendryatkdr suaka dni UtsmmbinAftr sehingga dilindmgi

olehRasulullahSAW.

e06 Lih. SrmanAn-Nasa'i, pembahasan tortang haramya darab, bab: Taubat Murtad
(7nut).
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FirmanAllah:

(,,ri; JL Sht*ril*'J{+ "# 3L e\i1t' @3'fifr'*;ia;
nQngulah) suata hari (ketika) tiap-ti.op dirt datung untuk membela

dirinya sendiri dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan (balasan) apa

yang telah dikcrjakannya" sedangkan mereka tidak dianiaya

(dirugilcan).' (Qs. An-Nahl [16] : 111)

FirmanAllahsWr: 6 * Ur+ # 3L eb ii*Tnsattahl
suatu hari (lcetitra) tiap-tiap diri datang intukmembela dirinya sendiri."

lvtatrsuAryra, bahwaAllatr Matra Pengampun tagi l[aha Perya ng dalan hal

itu, atauingatkanmereka, 6 *li,* JL eL i'e "srotuhori

(btit@) tiap-tiap diri datang untuk memb {Ia dirinya sendiri." Ma!*sudnya,

mernbantah dan membela dirinya sendiri. Disebutkan dalam bentuk Htabar

bahwa setiap orang pada hari Kiamat berkata 'Dirikq diriku" karena betapa

datrqat peristiwa Kiamat itu, kecuali Nabi Muharnmad SAV/, beliau bertanla

tentang kondisi umatrla-e87

Dalam hadits riwayat Umar, dia berkata kepada Ka'ab Al Ahbar,

)t t" ,Js d ;itrt q:1 G:L *:i ct? ,* U

;; ,b y(;irt ?i lc;lr: -) *. .*i "rttt 1*:ir
"r:1 .Lyi ;a* \ s*. t L;e 'si;'-fi *'r;,

e'

,p *.t; et r\"#J a ,t r? U1 Ai't i;:

r Telah ditalfirij di nuka.

L surah An-Nahl I



fr ,lq, ,:. ,j:rxj -9Aiu. J:i'$rJ
, t ) 6. o

Jilalt €tr.L bl .? ,W'.,
o , t- , e. c..'2r

ul

'";'i-f ,i-{s (,juU- :Ju t,r;5 vt irlr eu'Li \ |et;.1't.a..k./t,

;1 vr 1Jr 3-tl'ui v .;
b

'J:n*r.s ltL oL;';t :j;s"i'; ,iv t *ut *S'c::t:,
@3rfuEit'rtW(' ,.t; JL th+i*

"Wahai Ka'ab, tdrutilatr, guncangkanlah, sampaikan hadits dan

peringatilah kami." [d3ls Ka'ab berkata kepadanp,'1yahai AmirAl
MuhninnU demi Dzat pngjiwaku ada di tangan-Nya jika pada hari

Kiamat engftau persembahkan amal sebaryrak emal tujuh puluh orang

nabi pasti datang kepadarnu saat-saat png tidak ada sesuatu yang

peming bagimu selain dirimu sendiri. Sunggult Jahman memiliki nafis

png panjang, tidak terkecuali malaikat png paling dekat atau nabi

pilihan melainkan akm datang dengan berlutut bertumpu di atas kedua

lututryra- Hingga Ibmahirq sang kekasih (Allah) alran menjulurtrm kain

selimutrya seraya berl<ata, "\Mahai Rabbku" aku kekasihmu Ibrahim.

Aku pada hari ini tidak memohon selain untuk diriku sendiri. !" IJmar

berkata, "\ilahai Ka'ab, dari mana engkau dapatkan ini dalam

Kitabullah?." Dia meqiawab, 'Tirman Allah SWT yang artinya

' (ngatlah) suatu hari (l@til{a) tiaytiap dii datang untuk membela

dirinya sendii dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan (balasan)

apa yang telah dikcrjakannya, sedangkan mereka tidak dianiaya

(dirugikan)'.'488

Berke,naan dengan ayat ini Ibnu Abbas berkatq "Akan tetq ada

pertikaian di kelargrn - t tia di fiari Kianrathinggarutrmendebatjasadnya-

Ruh berkata, "Wahai Rabbku, ruh adalah dari-Mu, Engkau telah

st Disebutkan oleh An-Nuhas dalarr Ma'ani Al Qur'an karyanya (4/108) dan As-
Suyrthi dalam Ad-Dan Al Mantsur (41 133\.
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menciptakann),a- Aku tidak memiliki tangan yang dengunya aku menlrlarl.

Juga tidak memiliki kaki yang dengannya aku berj alan AIat tidak memiliki

mata yang dengannya aku melihat. Aku juga tidak memiliki telinga yang

dengannla aku me,nde,ngar. Aku juga tidak *ooi11i ekal png dengarurya aku

b€rfikir. Hingga Engkau mastrlkan dan aku masuk ke dalam jasad ini. Maka

lipat-gandakan atasnya macam-macam adzab drn selamatkan aku."

Makajasad berkata, "Wahai Rabbku, Engkau telah menciptakanku

dengan tangan-Mu dan aku seperti kaytr. Aku tidak memiliki tangan yang

mma aku mernukul dengarurya Akujuga tidak mmiliki kaki png denganrya

aku terus benrsahaAkujuga tidak memiliki penglihatanpng dengannya aku

melibat Akujugatidakmemilikipendengarmlmgd€ngilmlaakumendengr.

Sehingga datang ini seperti secercah catrala. Dengannya lisanku berbicara,

denganqaa mataku melihat de,ngannya kaki melanglca[ denganrya telingalnr

me,nde,ngar. Maka lipat-gandakan atasnya adzab dan selamatkan aku."

MakaAllah menrbuat perumpamaan unhrk keduanya de,ngan orang

buta dan orang yang lemah (fiikrya). Keduanya rnasuk ke dalarn kebm png
di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan. Seorang buta tidak

melihat buah-buahan itu sedangkan orang yang lematr tidak bisa

mendapafkannya. Maka orang png lemah menyeru orang but4'Bawalah

aku agar aku makan dan akujuga akan mernberikanqra untukrnu." Maka dia

mendekat kepadaqra lalu mernbawanya. Mereka pun mendapatkan buah-

bualmn itu. Maka atas siapakah adzab itu?, Adzab itu atas katian be,rdua Ini

disebutkan olehAts-Tsa' labi.

Surah An-Nahl



FirmanAIIah:

G tGi titi,i;3'ry'+,; ULL'I;S SZ ffi o. is
,-t'r;.i', LA,?q'frfr q3,i:6 ifr *\ ;;LLi g*,y

Sri,-;-VLLq
uDanAllah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah

negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya daang

kepadanya melimpah-ruah dari segeilqp tempat, tetapi

(penduduh)nya mengingkari nikmat-nihmat Allah; Karena itu

Allah merasakan kepada mereka pakaian helaparan dan hdakutan,

disebobhan apa yang selalu mereha perbuat.n

(Qs.An-Nahl [lfl:112)

FirmanAllah SWT: 'r$:lriffr +:aS"DanAllah telah membuat

suatu pentmpamaan (dengan) sebuah negei." Ini berkaitan dengan

penyebutan kaum musyrik. Sdangkan Rasulullah SAW me,lrdoakan buruk

kann musyrikin Quraisy,

'.rr'; rf '? *vsLL6'# ,;,.all:,ii3:r f;iri
"Ya Allah, beratkan siksaan-Mu atas suku Mudhar dan

timpakanlah atas merekn rnosa paceHik sebagaimana masa

paceWik di zaman yusuf.'rye

Alfiirqra mereka diuji dengan masa paceklik hingga mereka makan

tulang-belulang. Kemudian Rasulullah SAW me,mberi makanan kepada

mereka

s Telah ditakbrij sebclumya.

@



'gt, ULL "yang dahulunya aman." Wargan)ta tidak pematr

tergrrncang (dengan kesulitan hidup). g*,f n ftt't Lfii$;N*roAry
datang lrepadanya melimpah-ruah dari segenap tempaf'. Dari daratan

dan dari lautan. Hal ini senada dengan firmanAlalr, ;i, iF a* A *
"...yang didatanglcan lce tempat itu buah-buahan dari segala macam

(tumbuh- tumbuhan). " (Qs.Al Qashash l28l:57)

ii *\ i:iJbi "Tetapi (penduduk)nya mengingkari nibnat-

nilonat Allah." Al An'uzz adalatr bentukjamak dari l<afa An-Ni'mah. Seperti:

Al Usytd bentuk j amak dari kata Asy- Syiddah.

Ada png berpexdapat,'tsentukj anak dxikata nu' maa fiagaimura
bu'saa atar ab'2s." Kekufuran itu adalah pendustaan terhadap Nabi

Muharrmad SAW. fifr;-ii,ifi "Karena itu Allah merasakan kepada

mereka." Maksudnya, merasakan kepada semua penduduknya,

+'fitS 9A ,?q "Palcaian lcelaparan dan lcetahtaz." Dinamakan

pakaian karena me,nampakkan fisik yang kurus dan warna png pucat serta

kondisi png sangat bunrlq se,rnua ihr seperti layzknyapakaian.

--. ,;t+i ULL t4 "Disebabkan apa yang selalu mereka

perbuat." Maksu&rya, kekufiran dan be6ag3i macam ke,lnaksiatan. Hafsh

bin Ghiyats, Nashr bin Ashim, Ibnu Abi Ishalq Al Hasan dan Abu Amnr

menrbacanyadari qa ng diriwapfkandariryraolehAbful Weib dm Ubaid

sertaAbbas.

Al Khauf disebutkan dengan keadaan mawhub larqaterj adinya

kata kerja'merasakan' kepadanya dengan di-a ttaf-kankqada 9f.8 dq.
"palraian lcelaparan." Maksudnya merasakan kepada mereka pakaian

ketakutan, ngmmaNabi SAWmengirimkanpasukmpuntukmengepung

* 
Qira 'ai inidisebutkanolehlbnuAthiyah dalamAlMuharrarAl Wajiz(81529),Aba

Halyan dalam Al Bahr Al Muhith (51543), Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (31283).
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mereka. Kata meras akan adalatr dengan mulut png kemudim dipinjam lalu

diposisikan pada arti penimpaan bala. Kerrudian Makkah dijadikan

penrmpamaan untuk negeri lainnya. Maksudnya, kedekatannya dengan

Baitullatr dan kemalorruran masjidqra ketika para pendudulcrryra kufur maka

aktri4ammkaditineaf€klA(, makabagimaudengarkarpurg-lcanpurg

lainnya?. Telah dikatakaq'Dia adalah sebuatr kota png menj adi aman dengan

keberadaan Rasulullah SAW. Kemudian penduduk negerinya kufur dengan

nihnat-nikmat Allatr karena membunuh Utsman binAffan dan kej atratan-

kejahatan lainnya 1lang terjadi sepeninggal Rasulullah SAW, benrpa fihah-

fitnatl'"eer kri adalah rmgkapan Airyah dan Ha$hah RA' dua istri Nabi SAV/.

Adapngmengatakal'Ini adalahpenrnryanaanlmgmemcakry negui

manryu1jikamemiliki cici-ciri ng sanadengarnegeritersebut, makatidak

mustahil akan mengalmi nasib lang sama"

FimanAllrh:

S: # fi +,'i;s i'LG i ; i<*fi ',s ii i;v -tzs'3

oDan sesungguhnya telah datang kepada mereka seotang Rasul

dafi mereka sendiri, tetopi mereha mendustakannya; Karena itu
mereha dimusnahkan azab dan merelct adalah orang4tang yang

z.holim." (Qs. An-Naht [16] : 113)

Firman Allah SWT: ',;.K 6',Sii 7;*U't "Dan

sesungguhnya telah datang kepada rnerela seorang Rasul dari merela

et Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (l4ll25),Ibnu Katsir dalam
tafsirrya (4/528) dan lbnuAthiyah dalam Al Muhanar Al Wajiz (81527).
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s endiri, tetapi merclca mendustakannya). Ini menunj"kkan bahwa negeri

itu ndalah Makatr. Ini adalah pendryat Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadalr-

,rlLli iJfit "Karena itu merclca dimusnahlcan azab." Yaitu,

berupa kelaparan yang terjadi di Mal&ah.

Ada pula yang mengatakan, dengan berbagai kesulitan berat dan

kelaparan

FirmanAlleh:

c4 fi € :o;\iP,il5 $ 3;lr'l;,'HS c, 1 ;K
@culiis4

uMaka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah

diberikan AAah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu

hanya lepada-Nya sajamenyembah.' (Qs.An-NahI [lfl: 11a)

Firrran Allah SWT: ffr H$q l$t "Maka matcanlah dari
rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu." Maksudnya, makanlah -
wahai sekalian kaum musliur- harta rampasanperang.

Ada 1mg mengatakflU pesan ini ditujukm k€pada kam musyrik kar€na

Nabi SAW mengirim makanan kepada mereka mtuk meluluhkan mereka

Yang demikian itu karena ketika mereka diuji dengm kelaparan selarna tujuh

tahrn, dan orang-orangArab mernboikot knfi lah p€rdagangan mereka dengan

dasar perintah Nabi SAW maka mereka memakan tulang-belulang png
dibakar, bangfai aqjing; lailit dan bulu png dicarryur dratr- Kemudian para

pemimpin Makkatr berbicara dengan Rasulullah SAW ketika mereka sudah

dalam kondisi png sangat sulit. Merekabe*at4 "Ini adalah siksaan untuk

kaurn pri4 lantas bagaimana keadaan kaum wanita dan anak-anak."

Surah An-Nahl



Abu Sufian berkata kepada beliaf 'Wahai Muhanrna4 sqgguh engl<atl

datang untuk menyanrbung silaturrahim dan merrberikan maaf. Sedangkan

kaununu telah binasa Maka berrdoalatr kepadaAllatr unfirk kebaikan mereka-"

Maka Rasulullah SAW berdoa rmtuk kebaikan mereke mengizinkan orang-

orang me,ngangkut bahan makanan kepada mereka sekalipun mereka masih

muqrtlc

nsesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan)

banghai, darah, dagtng babi dan apoyang disembelih dengan

menyebut nama selain Alloh. Mapi barangsiapa yang terpaksa

memakannya dengan tidak menganiaya dan tidahpala melampaui

batas, maka sesunggahnyaAllah Maha Pengampun lagi Maha

Penyqnng.' (Qs. An-Nahl [lfl : 115)

Alat ini telah dijelaskm dalm penrbahasm taftir surahAt Baqrab"
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FlrmanAIIah:

?V t'{r't"J'r t i; + fi '€11;l U qt ri rii $s

{ + S fi Jba;frU;fi 1'l7Sr g jL iifrti.

{t+tb.fi',#!i:O cr#-
oDan janganlah kamu mengatakan terhadap apoyarrg disebut-

sebut olch lidahmu secara dusta olni halal dan ini haramt', untuk
mengada-adakan kcbohongan terhadap AAah. Sesunggahnya

orangorang yang mengoda-adakon kcbohongan terhadap Allah
tiadolah berantung. Qtu adalah) kesenangan yang sediffit, dan bagi

meretu aztb yang pedih.l' (Qs. An-NahI [1 6l : llfillT).

Dalam alat ini dibatus dua masalatr:

Pertama:FirmanAllah SWT: r# El " Iirhadap apa yang disebut-

sebut." tj O sini adalah mashdariyah.Ada yang mengatalcan, "Lam di sini
adalah lam sebfu dan karema. Maksudnya, jangan kalian katakan karena

apa yang kalian sebut ciri-cirinya." effi "Kebohongan." Dengan

menghilangkan httrufj an. Maksudny4 karena apa-rya png disebut-sebut

oleh lisan kalian benrpa kebohongan Juga dibaca i,ffir dengu dhammah

padahunrf t@f, dzat danDa 'sebagai na'atkataiif . Ha i"i telah dijelaskan

dimuka.e

Al Hasan membaca khusus di sini ?#i denganfathai pada huruf
laf, lrasrahpada huruf dzal dan bas3 sebagai na'at. f.l asalqra: Janganlah

s Lih. Ayat nornor: 62 dalam surah ini.
et Qira'ah NHasan disebutkan olehAn-Nuhas dzlaml'rab Al Qur'an (2/410), Abu

Hay5randalam Al Bahr(51545),AlAkbari dalam,Inla'MaManna BihiAr-Rahman(2/
80.



kalian katakan apa-rya lang disebutkan ciri-ciriryra oleh lisan kalian benrpa

kebohongan. Diletakaq "Sebagai badal ti." Maksudny4 janganlah kalian

katakan karena png disebut-sebut oleh lisan kalian bahwa ini
halal dan itu haram rmtuk mengada-adakan kebohongan tertradryAllah."

A1lat ini ditunjukan untuk orarrg-orang kafir png mengharamkan

binatang-bindang laut dan binatang-binatang lian dan mengfuIalkan apa-q2a

ngmasihadadi dalnnp€nsbinengt€mak sdralipurtelahmeqiadibagkai.

k r'A;, "Ini halal'adalah isprat png mengarah kepada bangkai

png ada di dalm perut binatang tei:rak dan serrua hal 1mg mereka halalkm-

Firman-Nya , ?f; f{r,'s "Dan ini haram" adalah isprat png mengaratr

kepada semua binatang laut dan binatang liar (darat) serta serrua hal yzng

merekaharamlcan

@ o;[{ I +S Y, e $;i*aft'rrl "sesungsuhnya orans-
orang yang mengada-adakan lc.ebohongan terhadap Allah tiadalah

beruntung. (Itu adalah) lesenangan yang sediHt " Maksudnyq dalam hal

de,rnikian merekame,ndapatkan kesenangan dunia png akan musnah dalam

sekejap.

Az-Zt$jaj berkata" "Maksudnya, kesenangan mereka hanyalatr

kesenangan sedikit."

Ada yang mengatakarl 'tsagt mereka kesenangan sedikit kemudian

mereka dikenrbalikan ke dal an adzab png sangat pedih."

Kedua:De,ngan sanad dari Abu Muhammad png dilansirAd-Darimi

dalam musnadnya, Hanrn mengabarkan kepada kami dari Hafsh dari Al
.{masy, ia berkat4 "Aku sama sekali tidak pemah mendengar Ibratrim

mengatakan halal atau hararL akan tetapi dia me,ngatakan,'Mereka tidak

menyukai dan mereka me,n1rukai'."

Ibnu Watrb berkata dengan mengutip pend4at Malit(,'"Tidak ada mufti

pngmengatakan,'Ini halal dan ini haram' akan tetapi me,rekamengatakarl
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'Jauhilah oleh kalian yang demikian dan demikian dan aku tidak mungkin

melakukanini'."

Arti ungkapaninibatrwape4gfulalandatpenghrdnmadalahhakAllatl

'Aza wa Jatta. Trdak adaseoranglrun batrak mengatakan atau menegaskan

hal ini berkenaan dengan suatu benda tertentu. Kecualijika Sang Pencipta

SWT meryarryaikan demikian mengenai hal itu

Begitupun suahr hukum png dihasilkan dari ijtihad batwa itu hrart,
maka dikatakan,'Sungguh aku tidak suka dernikian"

Imam Malik prm melalnrkan hal sama de,ngan mengikuti j ej ak ulama

terdahulu dari katangan ahli falvILY

Jika dikatakan, " telah dijawab mengenai seorang suarni yang

me,ngatakankepada istrin1a,'Engkau luram bagiku,' bahwaisfriryamenjadi

haraur bagiqra dan j attfi talak tiga"

Jawabnya, "Bahwa ketika Malik mende,ngar Ali bin Abu Thalib

mengatakan,' Sungguh istrinya menj adi haram', maka dia mengiluti frtwa

itus" Terkadang suatu dalil itu menguatkan p€nghramm me,llrnrt seormg

mujtahid maka tidak me,ngapa ia mengatakan ymg demikim itu ketika itu

x Discbutkan oleh Ibnu Al Arabi dalam Ahkam Al Qur' an Q/ I I 83).
s Refcrcnsi tcrdahulu (Ibid).

t*D Surah An-Nahl
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trliE,yaJb'ib ti-b;5 c aF tri6'eifr e3,k i.^.

cr'F'66ft-;(,#s
oDan terhadop orang4tang Yahudi, Kami haramkan clrayang

teloh Kantt cerita*an dahulu kcpadamu Dan Kami tiada

menganiaya merek4 alun tetapi merelcolah yang menganiaya diri
mereka sendiri.' (Qs. An-Nehl [16] : 118)

FirmanAllah SWT: t SU o,;fi jb.r"Dan terhadap orang-orang

Yahudi." AJlah me,lrjelaskan batrwa binatang-binatang temak drn tanaman

halal bagi umat ini. Namun diharamkan bagi orang-orang Yahrdi sebagian

darisemuaitu

ipn&t; lJ Ce,Y "Kami haramkan apa yang telah

Kami ceritakan dahulu lcepadamu." Maksudny4 di dalam suratr Al
An'aam.ee' "iri,iJib 6'5 "Dan Kami tiada menganiaya mereka."
Maksudnya, dengan menghararnkan apa-apa yang Kami hararnkan bagi

mereka- Akan tet4i mereka sendiri menganiap diri mereka sendiri sehingga

kami haramkan bagi mereka semua itu sebagai hukuman, sebagaimana

dijelaskan di dalam surahAn-Nisaa'.ee7

s Lih. Ayat 146 surahAl An'aam.
s7 Lih- Ayat 161 surahAn-Nisaa'.

FimanAllah:
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FimanAllah:

i));l F. b i;.l'i i# ;-r:ri \j* O-N -rI.2 Ll *
r*: : e 6 #. :y a$ Ut-':Li'e

"Kemudian, s es ungguhnya Tuhanm u (m engampuni) bagi orang-

orang yang mengerjakan kesalahan karena hebodohannya,

kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya).

Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang.'(Qs.An-Nahl [16]: 119)

Firman Altah SWT: ;fi \b-r-ii, 4)b 3l j! "Kemudian,

sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) bagi orang-orang yang
mengerj akan kes alahan " Maksrdn5na, syirik. Demikim dikatakan oleh Ibnu

Abbas dan telatr dijelaskan di dalam surahAn-Nisaa'.s

FimanAllah:

@,fitft ;,, * iS,I* fi C'.t't:!t Srtt a'g)lt)
"Sesungguhnya lbrahim adalah seorang imam yang dapat

dijadilem teladan lagi patuh kepdaAllah dan hanif dan sehali-

kali bukanlah dia termasuk orang4rang yong mempersekutukan

(Tuhan)." (Qs. An-Neht [16] : 120)

Firman Allah SWT: ,t-r; it6,6{:,1O(+g:l 'crl
*Sesungguhnya lbrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan

ee8 Lih" Tafsir ayat 17 surahAn-Nisaa'.
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teladan lagi panh kepada Allah dan hanif." Rasulullah SAW menyeru

kepada orang-orang musyrikArab kepada ajaran Ibrahim, karena dia adalah

ayah mereka dan telatr merrbangun rumah yang menjadikan kebanggaan

merel<a. Al Ummah (irnun) adalah orang yang menghimpun segala uracam

kebaikan Hal ini telah berlalu perrbatrasanrryra-s

Ibnu Wahb dan IbnuAl Qasim mengatakan, bahwa Malik berkat4

'"Iblah sanpai kepadakubahwaAbdullah bin l\{as'ud berkat4'SemogaAlla}r

merabrnati Mu' edz.. Dia ddahimam ng hat Qmnah qutita) kqadra Allall"
Maka dikatakan kepadanp, "Watrai AbuAbdAr-Rahman, sesunggubnya

Allah 'Azza wa Jalla telah menyebutkan dengan istilah untuk Ibralrim

alaihissalam."MaT<albnuMas'udberkata"Sesungguhnyaisttlahummah

(imam) adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dan

qaanit adalah orimg yang taat."rm Mengen n Al Qunuat ini juga telah di
jelaskan dalarn surah Al Baqaratr.rmr Adapun G; alon surah At
An'aarn.loo2

e'e Lih. Tafsir ayat 128 surahAl Baqarah.
rm Disebutkan oleh Ath-Thabari dzlan. Jami' Al Bayan (l4l 128),An-Nubas dalam

Ma'ani Al Qur'an (4/ll0-ll1),Ibnu Katsir dalamtafsimya (41530) dan IbnuAlArabi
dzlzm Ahlum Al Qur' an (3 I I 184).

r@r Lih. Ayat I 16 dalam surahAl Baqarah.
tm2 Lih. Ayat 79 dan 16l dalam surahAlAn'aarn
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FlrmanAllah:

*...(Iagr) yang mensyakuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah

memilihnya dan menunjukinya kepadaialan yang lurus. Dan Kami

berikan lcqtadanya kebaikan di dunio. Dan sesungguhnya dia di

akhirat benar-benar termasuk orang-orang yong shalih.'
(Qs. An-Naht [1 6l : t2t-122\

Firman Allah SWT, (h;t" "...(lagi) yang mensyukuri...."

Maksudnya, dia orang pandai bersyrkur. glf["Nilonat-nibnat Allah."

Al An'zrn adalahbentukjamak dari z i'mah,hal ini telah dijelaskm di muka

'ui+i *Allah telah mernilihaya." Maksudnla, memilihnya.

itZ$ifi 4'^*t;3 @FJ",r€&t'$ "Dan menunjuhi-

nya kcpada jalan yang lurus. Dan Kami berikan kcpadanya kebailcan di

dtmia." Adapng berpexdrya! "Anak yang bagus." Ada lmg mengatakan,

'?ujim png bagus."Ada yang mengatakarjug4'I(e,nabian"

Dilotaksr jug4'shalawat ymg dibar€ngkan dengan shalawat kepada

Muharnrnad SAW di dalam taqahhud"

Ada png mengatakan, "Iidak ada ormg )ang ahli agama, mslainkan

merekameirjadikanqra sebagai pe,lrrimpin "tm

Ada png mengatakan,'I(eabadian penjarnuan mtuknya dan ziarafi

ke makamn)a" Semua itu diberikan oleh Allah dan ditambahlen kepada

t@ Uh- Padapat-pcndapat iai datarn ll Bahr Al Muhith (515a\ dn Fath Al Qadir (31

2ffi\

(hv"
I



belian SAW. id'*fi ir; {ifl A iy"Dan sexttguhnln dia di akhirat

benar-benar termasuk orang-orang yang shalih." 'g2 artinya adalah t
(bersama). Maksudnya, bersama orang-orang shalih karena dia ketika di

duniajuga bersama-sama orang-orang stntih. Hal ini juga telatr dijelaskan di

dalarn surahAl Baqarah-

FlrmanAllah:
bz

l-i)ib if ql ut-ttz'tf'i6n 
-+t-i){U d ql cg1t-,tz'rl'i

@'uh,;fii
"Kemudian Kami wahyukan kcpadamu (Muhammad) : olkrttilah

agama lbrahim seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk

orangerang yang mempercekutukan Tuhan.n

(Qs.An-NahI [16]:123)

Ibnu Umar berkat4 *Allah memerintahkan kepada beliau agar

mengilcutinyadi dalamhal manasik haji.rffi Sebagaimanalbrahim didari oleh

JiMlalaihissalam."

Ath-Thabari berkata, 'Allah memerintahkan kepada beliau agar

mengikrffiryra dalmr merrbebaskan diri dari befiEla dm me,ngfuiasi diri dengur

Islfii."

Ada yang mengatakan, "Allah memerintahkan kepada beliau agar

mengikuti seluruh ajarannya kecuali hal yang diperintahkan agar

meninggallcmya." D€mikim dikdalsr oleh s6agiar pra satrabatAsy-Slaf i
sebagaimana yang dikisatrkan oleh Al Mawardi.r@t Yang benar adalatr

6r6t{ t1-,

ru Disebutkan olehAbu Hayan ddamAl Bahr Al Muhith (51547) dadAmu binAl
Ash.

tG Lih" Thft irAl N{awardi (U 4 16).
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mengihtin),a dalan hal aqidah dfir bukan pada parsialrya Hal itu berdasartcan

fimranAllah sw1, *Wjb;.&W y:. ,,(Jntuk tiap-tiap umat

diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. " (Qs. Al
Maa'idah [5]: a8)

Masalah: Alat ini menunjuk*an batrwa boleh mengikuti yang lebih

utama daripada png utama -sebagaimana dijelaskan di dalam ushul* lalu

mengamalkannya. Dan tidak ada kehanrsan mengikuti'aa61ang utama dalam

hal ini, karema Nabi SAW adalah nabi paling utarna di antara para nabi. Allah

juga pemah me,merintatrkan untuk mengilarti me,reka dengan firman-Nya,

Urfi &4 " Maka ihttilah petunjuk merelca. " (Qs. AI An'aam [6] : 90).

Sedangkan di sini berfirman, bgJLi591,ia1-rt"-tf i
"Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ihttilah agama

Ibrahim."

FimanAllah:

lsca US'ob"*lrii{t 3;fi,{' qart * u"l

@3&*rtlLLq{"#!?r-#.
oSesungguhnya diwajibhan (menghormati) hari sabtu atas orang-

orang (Yahudi) yang berselisih padanya- Dan sesungguhnya

Tuhanmu benar-benar akan memberiputusan di antara merelca di
hari Kiamat terhadap opa yang Telah mereka penelisihkan itu.'

(Qs.AtAn'am [16]:124)

Firman Allah swT, 4tlrit*\ g.$ jb L{.rt J+ d)
" Sesungguhnya diwaj ibkan (menghormati) hari s abtu atas orang-orang

tw Ad-Dark rengihrti. Disukunkan atau diharalod. Lth. Lisan Al 'Arab, entri: ! 2s,.
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(Yakdi) yang bers elis ih padanya." Maksudnla, tidak ada di dalarn slari' at

Ibrahim dan tidakjugp di dalam agamanp, akan tet4i beliau itu toleran dan

tidak memberatkan. Hari sabtu adalah syari'ah yang me,rnberatkan orang-

orang Yahudi agar mereka meninggalkan bekerja dan bergelimang dalam

kehidupan dunia karena perselisihan merelca dalam hal ini. Ke,rnudian datang

Nabi IsaAS dengan hari jum'at lalu berkata'lQrususkm hari Jum'at harya

rmtuk beribadah dalam setiry minggu.." Me,reka bertarya4 'Ikmi tidak mau

jika hari raya mereka setelah hari raya kami." Maka merekamerrilih hari

mingg[

Para ulama befteda pendapat tentang bagaimana sampai terjadi

perbedaan pendapat di kalangan ulama- Sekelompok ulama mengatakan,

'MusaAS memerintahkan kepada mereka hari Jum'at dan menetapkann),a

rmtuk mereka Dia sampaikan kepada mereka keutarnaannya dibandingkan

dengan hari-hari lafump- Mereka lalu me,ndebatnya bahwa hari sabtu lebih

utama MakaAllah berfirman kepadanya,'Biarkan mereka dengan rya yang

mereka pilih untuk diri mereka"

Ada yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah SWT tidak pernah

me,ne,ntukan unhrk merek4 akan tetapi memerintahkan kepada mereka agar

mengangungkan hari Jum'at. Namrm ijtihad mereka menjadi befteda-beda

dalam me,nenhrkannya. Orang-orang Yatrudi menentukan hari sabtq karena

Allah SWT selesai dari penciptaanpadahari itu. Sedangkan orang-orang

Nasrani menenfirkan hari Minggu, karenaAllah SWT pada hari itu m€mulai

penciptaan"

Masing-masing mereka berpegang teguh dengan ijtihad mereka.

SdangkanAllah SWT mene,ntukan unhrk umat ini hari Jum' at tanpa ijtihad

mereka sebagai kannria dan nikmat dari-Np- Sebaik-baik umat adalah umat

yang satu saja. Diriwayatkan di dalamlsh-Shahih dariAbu Hurairah ia

berkata, Rasulullah SAW bersabd4

t-4% l



+.'&i' Y:s- i ,Sil t;;:: ,i$t i;- o'i:t\i o'r|'.ti';;
s,:+ * t:&u,eF. u i!)l: W n +g.ir t fJ 6
gt:+ ilt:ri*t 

"ltt e;,-+* ,l,Ft'u *,r:rit*r tll. tl'
y i;;.: ;$ti, ,tt iitt - -;-;t i7 ,iu - d lit

,s:t:.!ll.
'"Kita adalah umat teraWrir dan umat pertama pada hari Kiamat

lrelak. Kita adalah orang yang pertama-tama masuk ke dalam

swga padahal mereka diberi Kitab sebelum kita sedangkan kita

diberi Kitab setelah merclca. Kemudian merclca berselisih pmdapat

tentang kitab in, sedangkan kita diberi petunjuk oleh Allah tentang

apa yang mereka perselisihkan berupa kebenaran. Ini adalah hari

mereka yang merelca perselisihlcan yang kemudian Allah memberi

kita petunjuk tentang hal itu. - Beliau bersabda, "Harijum'at" -
Hari ini adalah hai kita, besok hari orang-orang Yahudi dan lusa

adalah hari orang-orang Nasrani. " t@7

Ungkapan, "Ini adalah hari mereka yang mercka perselisihkan"

menguatkan pendapat png mengatakan, "tidak ditenttrkan bagi mereka"

lerenajika diteNfukan bagi mereka lalu me,reka menentangnya maka tentu

tidak akan dikatakan kepada me,reka fil;l1' Mercka berbeda pendapat',

akan tetapi tentu sehanrsnya dikatakan kepada m€rek4 'Lalu mereka

men€dmgn),a da memusuhinya'."

Di antra hal ),ang m€Nryuatkm hal tersebut adalah sa6a beliatr SAW,

t* ots ;';Uit ;; ut ;>l

16' HR. Muslimpada pcmbabasan tartang Hari Jtrm'a! bab: Hidayah rmtuk Urnat ini
Mengcnai Hari Jrm'at (?5 86).

[-*,1



"Allah telah menyesatkan brang-orang sebelum kita tentang hari

Jum' at. " r NB lai menrpakan nash.

Pada sebagian j alur riwalat lairl

ry[AJ;t#fr,
"Inilah lwri mercka (wnat Islam) yang difadhukan oleh Allah atas

merclra yang kemudian mereka berbeda pendapat dalam urusan

izl'. " Ini adalah argumen pendapat png pertama-

Telahdiriwayafkan,

fir 6t:.r77 fr;lLu ,6 ok

,*;

,;:Jr *:E'iur

d Ht:J'd$v

?j,srtt tr4i

,
rr!
t1

raJ

U ,tb

"Sesungguhnya Allah menetapkan hari Jum'at bagi orang-orang

sebelum kita namun mereka berbeda pendapat tentang ini
sedangkan Allah memberi kita petunjuk tentang hal ini sehingga

semua orang mengilaii kita dalam hal ini."IN

Firmm Atlah SWT, *f l rttLi <J-{W " At as orang- orang (Yahudi)

yang berselisih padanya." Yang dimaksud adatah hari Jum'at sebagaimana

yang telah kamijelaskan Merekaberselisih dengan Nabi merek4 Musa dan

Isa- Poin hubungan dengan sebelumryra adalahbahwaNabi SAW diperintah

agar mengikuti kebenaran. DanAllah mengingatkan umat dari perselisihan

tentang hari itu sehingga memberatkan mereka sebagaimanaAllah telah

merrberatkan omng{nmg Yahudi.

106 HR Muslim deng3l lafaz}r y6g mirip pada penrbahasan tentang hari Jum'ag bab:
Hidayah untuk Umat Islam pada hari Jum'at.

r@ rnilzfuy2:rgb€nar. Prinsip awalnyadalamdalcrrahharus denganhikmahdannasihat
yang baik. Pedang tidak dihrmus kecuali ketika orang-omng kafir menghadang jalan
dakwah dengan teror dan agresi.
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tr'imanAIIah:

ic i* 4 ryiyrrt fu:,J-lr t :sl:ru aL; E ul Ob

a;l'g-^U",f ,).b,* Nl i US'rl pf
6iv-;4:Jt"

nSerulah (manasia) kepadajalan Tuhan-mu dengan hikmah dan

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baih
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengaahui tentang

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.'
(Qs.An-Naht [lfl:125)

Dalan ayat ini dibahas satu maslah :

Ayat ini turundi Makkah saat diperintahkan agarberdarnai dengan

qrxraisy. Allahjugammerintatrbeliau agrbodalrwahmerryrnr kep adaagmln

Allah dan syari'at-Nya dengan lematr lembut, tidok kasar atau keras.

Dmikimlah seauqrakarnmuslimmenrberikmnasftatt€nhghili Kiamt
Yang merupakan hilsnah bagr parapelaku kernaksiatan dari kalangan atrli

tauhi( dan menghryus perintatr perang tertradry orangorang kafir.

Telah dikatakan pul4 "Siapa saja dari kalangan oralg-orang kafir png
bisadilmrykan dengancarahihnahmakadiabarusmelakukan

tanpa ada pertempuran ."roto Wallahu a' Iam.

toto LJn. Ma' dni Al Qur'an karyranya (a/1 I 3).

-111
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FimanAllah:

'rti#ali +*iv Jt ;i;t;i-iri;bb
@34:Li.

*Oo)ir*o kamu memberikan balasan, maka batastah dengan

balasan yang sarrra dengan silssaan yang ditimpakan kepadamu.

Akan tetapi jika kamu bersabar sesungguhnya itulah yang tebih
baik bagi orailg4rrang yang sabar.n (Qs. An-Nahl [16]: 12e

Dalam alat ini dibahas erpat masalatr:

Pertana: Paraahli tafsir sepakatbatrwaayatini turun di Madinah.

Tlmm berkenaan dengan peran png dimainkan oleh Hamzah dalam pe,rang

Llhud- Hat itu dilansir dalarn slwhih Al Bukhari, perrbabasan tentang sejarah

peperangan.

SdangkanAn-Nuhasrolr b em€ndapatbatrwa alat ini tunn di Mal&atr.

Makna apt ini be*aitan dengan apt sebelumrryra pngjuga tunm di Makkah,

yang berisikan tahapan-tahapan dari orang yang dise,lu dan diberi nasihat

hingga akhirnya diajak debat, dan yang diberi balasan karena amal-

perbuatanrya- Akan t€tei apa png diriwayatkan oleh Jumhur lebih kuat.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata,'I(etika
onmg-onng musyrik pulang de,ngan menrbawa korban perang Uhud" maka

Rasulullah SAwmenyaksikar perrandargm )@g m€n)redihkmbeliar Beliar

menyaksikm tlamzah telatr dibelatr penrtDaa, dipotong hidungrya, dipotong

kedua telinganya sehingga beliau bersabda

tott 
i&lr! dilakukan pemototgat Lih- An-Nihayah 3149.
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)1.o. 6. tt'-..7 .. )lt '.1-2, .f'.. ).. ' . t
4 G? aS ? 6ru.- ir-, OJSri Jl el-iJt tsS--

Y*)'#,)'ik';fir(i Pti LQt
"Jilra tidak menyedihlcan para wanita atau menjadi sunnah

sepeninggallatpasti aht tinggalkan dia hingga dibangkitlcan oleh

Allah dari perut-pentt binatang buas dan ktrtng dan aht gantikan

dengan tujuh puluh orang."

Ke,rnudian beliau minta selembar selimut lalu de,ngan selimut itu beliau

menutupi wajahnya, namun tidak sampai padakeduakakinya sehingga

Rasulullah SAW menutrpi keduanya dengm nnrpt idzkhir. Kmudiar beliau

meletakkmnya di depar lalumenstralatkannya dengar bertakbir sepuhrhkali.

Kmudiardiu$ng@j@a?ahlaimya ngdil€tald@diddratt@athmzah

diletakkan. Hingga ia dishalatkan sebaqrak tujtrh puluh kali shalat l<arEma

jumlah koftan terbuntrh tujuh puluh orang. Ketika semua korba telah selesai

aim*amtan, dan telah meninggalkan merek4 makaturunlah ayat ini,

" i;l a,!* A,G:r-y-{, fu:;i1s *t:V a6; E 5t ti
*5s4, @'o;eiJg Nl'e'r'a6. c'J:b,* rill i asi $l

(.s$ts @ O,#jE -rt i* A)- -r,r?p 6 J*th6
"{\$lrr#

*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hibnah dan

pelajaran yang baik dan bantahlah merclra dengan cara yang baik

Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dtilah yang lebih

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk" Dan jika karnu

memberikan balasan, Malca balaslah dengan balasanyang sarna

dengan silcsaanyang ditimpakon kepadamu. akan tenpijika kamu

bersabar; Sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang

lirr tfy,l
.rl t o
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yang sabar. Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah
lcesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah.,, (es.An-
Nahl [16]: 125-127)

Maka Rasulullah sAwbemabar dan tidak melakukan har yang pematr

beliau lalskan pada para korban perang uhud.totz Dernikian diriwayatkan

oleh lsma'il bin lshak dari haditsAbu Hurairah- Akan tetapi hadits lbnuAbbas

lebihsmpurna

Ath-Thabadror3 mengisahkan dari suatu kelompok, 1ang mengatakan,

"Alxat ini turun berkenaan dengan orang png diztralimi 4gar tidak me,nrbalas

oftrng )ang menznaimintajika tidak bisa merrbalasnya dengan kezhaliman

yarrg sama dengan yang menimpanya dengan tidak lebih apdag sampai

menjalarke orang lain." Juga dikisalrkan olehAl Mawarditot4 dari Ibnu sirin
danMujatrid.

Ke&ta:Para ulama berbeda pendapat menge,lri orang )ang diztralimi

oleh orang lain dengan dirampas hartanya, kemudian orang diztralimi itu
diamanahkmhrtaormg ng apakahiabolehmengffiaatiryra

sekedar png diztralimintxa- Sekelompok ulama berpexdapat, boleh bagiryra

mengarnbil seukuran lang diztraliminya Di antara mereka adalatr lbnu Siriru

Ibrahimfur-Na1fia'i, Sufyan dan Mujahid. Kelompok ini beralasan dengan

alat ini dm lafaz,trrya yang bersifat umum.

Malik dan kelompok yang bersamanya berpendapat, "Tidak boleh

baginyamelakukanhal demikiar." Menekaberalasan dengan sabdaRasulullah

SAW,

r0r2 Disebutkan olehAl Wahidi dalamlsbab Ab-Nuzul,h.2l3 daa2l4.
tot3Lifr-Jami' Al Bayan(14/132 dan 133).
r0r1 Lih. 'IbfsirAl Mawardi (A4fi).
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,!;t, ,;'# y::lLit u ,A-i.r<li\l
"Tunaikan amanah kepada orang yang 

^"*O"ri*o', 
o*onoh

kepadamu dan jangan mengkhianati orang yang
mengkhianatimu."Iot5

Diriwqdm olehAd-Draquttrri dan ini telah dijelaskrr di dalam suratr

Al Baqrah dengar cukupjelas 1016. Juga ada dalam musnad Ibnu Istrakbahwa

hadits ini muncul berke,naan dengan seorangpriapngberzina dengan isti
oralg lain. Kemudian orang itu melakukan hal yang sama dengan istri pria
pezina itu lalumeninggalkan isfrirya padaqra kerrudian iaperg. Maka pria

itu bemnusyawarah dengan Rasulullah SAW berkenaan dengan perkara itu
sehingga beliau bersabda kepadaqa,

'gica'u4,tjittir ;
"Tunaiknn amanah kepada orang yang memberikan amanat

kepadamu dan jangan mengkhianati orang yang
mengWtianatimu."

Dengan demikian pendapat Malik lebih kuatketikaberkenaan dengan

umsm hata Kar€na sikry khianat itu sanra dengm kezhalima4 dia pun harus

menjarhin5ra

Namun telah dikatakan bahwa ayat ini dihapusrorz dengan ayat,
'ii", $l i;; C'r;;":t'r "Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadatah
lcesabaranmu itu melainlcan dengan pertolongan Allah... ." (Qs. An-Natrl

lt6l:127)

Kaiga:Ayat ini menunjultcan bolehnya kesam?an dalarn qishash.

tots 13p1 altrkhtij di rnrka.
1016 Lih. TiGir ayat l% surahAl Baqarah"
r0r7 Ini adehh pcndapat yang lemah karena tidak ada pertentangan antara kedua ayat

dtdt \i"l
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Baranpiapa me,rnbunuh dengan besi maka dia dibunuh dengan besi itu pula-

Orang yang mernbunuh dengan batu dibunuh dengan batu itu pula dengan

tidak melampaui ukuran wajibnya. Malan yang derrikian telatr dijelaskan

dalam tafsir surah Al Baqarahtot 8.

Kumpd: lJlah SWTmenamakan berbagai siksaan di dalam alxat ini

dengan hukuman Hulcuman hakikamya adalah hal kedua Dilalarkan hal itu

agar kedua lafazhitu sama dan sesuai dengan pembukaan perkataan. Ini

berbeda dengan ayat, fr;i'?;i\i ;S "Orang-orang trafir itu membuat

tipu daya, dan Allah mlmbalas tipu daya merela il2. " (Qs. Aali Imraan

[3]: sa)

Juga firman-Nya, A'A*|N "Allah apan (membalas) olok-

ololranmereka... " (Qs.AlBaqarah [2]: I5)

Yang kedna (hukunm) di silln adalah rnaj az (sindiran) sedargkan png
pertama (siksa) adalah hakil@t. Demikian dikatakan oleh Ibnu Athiyah. tote

FimanAllah:

tro"* alnss;**t${s,r '34P oFlj
: ; u.frtpfr u.fr '{'fift,t @ 3rh:;.@ 3'# e u-;fi:ffr U.fr '{'frfr i

"fi$tf*ci-ry*is
tl- ,.

"Bercabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu

melainlcan dengan pertolongan Allah dan janganlah lcanu bersedih

hatiterhadap (kekaftran) mereka dan janganlah kamu bersempit

dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. SesangguhnyaAllah

beserta orang4rrang yang bertalewa dan orang-orang yang berbuat

kcbaikan.'(Qs. An-Nahl [1 6l : 127 -128)

rort Lih. Talbir ayat 194 dalamsurahAl Baqarah.

'ote Lih Al MuhararAl Wajiz (8/5a8).
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Dalmr ayat ini dibahas satu masalah:

Ibnu Zaid berkata, "Ayat ini telah di-nasalcht@o dengan alxat yang

berbicara te, rtang pe,perangan. Mapritas ulamaberpendapat batrwa ayat ini

muhkamah.Maksudnp, bersabarlah dengan me,mberikan maafuntuk tidak

mernberikan hukuman seperti siksa yang ditimpakkan kepada kalian."

* -{iZ t't " D an i ang anl ah lcnmu b ers edih h ati terhadap (kckafi r an)

mercla." Mal<s'ttdiy4berke,lraan dengan korban meninggal dalam perang

Uhud kare,namemekamenuju rahmatAllah.

* A fr SS "Dan janganlah kamu bersempit dada.- fi
adalah b€xiluk j am ak dari -$p (Xes empfian). Seorang pemyair bertutur,

?r&.-i;*t'ek
Dia telah membula kcsempitan kita dan melapangkan dada t02t

Qira' ah jumlnr adalah dengan fa thah padahntf dhadh. Sdangkan

Ibnu IGfsir membacanya derryan kasrah padafumrt dhadh. t@ Diriwalatkan

dari Nafi' dan dia melakukan kesalatran di antara orang-orang yang

meriwayatkannya. Sebagian para atrli batrasa mengatakan, "Kasrah atau

fathah padahrrirfi dhodh adalah dua kara 1mg sma dalrrr b€nrhrk mashdar."

Al Alfifasy berkata "Adh-Dhaiqu dat Adh-Dhiiqu adalahbentuk

mashdar da,:itrata dhaaqa yadhriqu. Sdangtan artinya: Jangan me,nj adi

r@ Disebudm oleh lbnuAthiyah dalarn Al Muhsro Al Waiiz (A 549) dan ini pe'ndapat

yang le,mah darirya.
r@t rni sebuah 'ajz sebvhbait yang shadnya sebagai b€rilut,

#brb'olr'cl
"Dan sungguh Rabbmu dengan rahmat-l'1ya...."

Lih"Ad'Diwandan'Al-Lban3l2628'Berdalildangann)'aAth-ThabaridalamJami'Al
Bayo{l4ll34,AlFarra'dale,nMa'aniAlQur'anQlll1).

r@ Qira'ah ini disebutkan olehAth-Thabari dalam Jami'Al Bayan (141133), Ibnu
Athiyah dalam Al Mulwnar Al Waiiz (81550), Abu Hayyan dalam.Al Bahr Al Muhith (51

550) danAsy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (3/288).
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sempit dadamu karena kekufuran mereka"

Sedangkan Al Farra' t@3 berkat4 "Adh-Dhaiqz adalah apa-apa yang

marjadikan dadamu sempit. Sedangkan Adh-Dhiiqz adalah apa yang ada

dalam keluasan lalu menjadi sempit. Seperti: rumatr dan pakaian"

Ibnu As-Sikkit berkata, "Keduanya sama." Dikatakan,

"'ri* s|i* t )b A@ ddan dadanya kesenpitan dar keserrpitan). Al Qutabi

berkata, "Dhaiqun tanpa tasydi d dhayyiqun. Maksudnya, tidak di dalam

perkara yang sempit (dharqm tanpa tasydid) seperti hainun dan hayinun."

Sedangkan Ibnu Arafatr berkat4 "Dikatakan p:St (eqa jika pria

tersebut pelit dan kikir." D m adhaaq ajika ia sangat fakir. Sedangkan finnan-

Nya: @;!i-J j 
"frlrrfr'a.;fr'e'ii'61 

"s"rungguhnva Attah

beserta orang-orang yang bertalcwa dan orang-orang yang berbuat

lcebaikan. " Maksudnya, dengan memberikan kemenangan, pertolongan,

karunia kebaikan dan dukungan- Dan telah bolaluperfelasan tentang makna

ihsan.

K€tika Ilarirq bin Hibbm h€ndak meninggal dunia dikatakat kepadaUA

'ts€ri kami wasiat" Maka ia berlota, "Aktr be,nrrasiat kepada kalian dengan

alat-ayatAllahdanbagianakhirsuratrAn-Natrl: tl....e[ E il Lti
(Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu...dst)."t*o

t@ Lih. Ma' ani Al Qar' an,karyanya (2/1 I 5).
t@a Disebutkan olehAth-ThabaridalamJami'Al Bayan (l4ll34),As-Suyrthi dalam

Ad- Dun Al M antsur (4 I 13 6).
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Surah ini fimm di Makkah kecuali tiga ayat Yaitu: frinan lJlah',42a

wa Jalla, ... 5r',h,.:lbSLL isf5 "Dan sesungguhnya benar-benar

merelca hampir membuatmu gelisah... " (Qs. Al Israa' ll7):76), tururl

ketika datang kepada Rasulullatr SAW rombongan utusan dari Tsaqi{, dan

keika orang-orang Yahudi mengatalcm,'Ini bukan negeri para nabi."

Juga firman Allatr 'Azza wa Jalla, !+ ,94 *.J$ $S

9b {i q}lS "Dan Katakanlah: "Ya Tbhan-ht, masul*anlah aht

secara masuk yang benar dan kcluarkanlah (pula) aht seura keluar

yang benar... "(Qs.Al Israa' [17J: 80}

Juga firman Allah 'Azza wa Jalla, *lll1LEilf$3lr!
" Sesungtrtnya (ilmu) lbhannw melipttti segala mousia. " (Qs. Al Israa'

[17J:60)

Muqatil mengatakan, "Juga firman-Nya 'Azza wa Jalla,

# cr; ;fit;J afrltl "sesungguhnva orang-orang vong diberi

pengetahuan sebelumnya... " (Qs. Al Israa' [ 7J: 107)

Sedangkan Ibnu Mas'ud RAbed(eNraan dengan surah Al Israa', Al
I(ahfi dan Maryam bert@ta, "Seutua itu adalah bagtan dari awal-awal

pe,merdekaan (budak) dm bagiur dari pekerjaanya lag mula-mul a."tu5

tw Llh. Al Muhanar Al Wajiz (10125$.
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FlrmmAllah:

JI)fr ),,-fr 3; fr -:# ca?l &fr e4-
i :itWv b :4fl :i'; K;. o {, 6\rt )3-fji

@'*efi fi;tfi
oMaha Suci Allah, yang telah memperjolankan hamba-Nya pada

suata mdam dari Al Masjidil Haram he Al Masjidil Aqsho yang

telah Kami berhahi sekelilingnya agar Kami perlihathan hepadanya

sebagian dari tanda-tarrda (fubesaran) Kaml Sesangguhnya Dia
odoloh Maha Mendengar lagt Maha Mengdahai.'

(Q!.AlIsnls llil:1)

Dalm Eatini dibahas del4amasalah:

Petlamo:FirmanAllah SWT: r# *Maha Suci." ith;; uMalw

Sud' isim yngdiposisikan pada mashdar dan dia tidak tetry karcna tidak

berlaku baginya aspek-aspek i'rab iugatidalc bisa dimasulci huruf a/y'dm

lam. Ttdakada kata kerj anya. Juga tidak berlaku huhrm s}a ra/kataa dr

bagian akhinrya ada dua tambehan. fu1ia*me,lrsucikm dan me,mbebaskan

Allah dari segala kehrrangan. IGta ini juga merupakan dzikir yang agung

kepadaAllah SWT dm tidak layak untuk selain-Np.

Thalhah binAbdullahAl Faladh bertda k€pada Nabi SAIV,

';-ji :Ju" t :itr oti.i ;lt, tt

"Aprli Sublunallah?." Beliau menj wrfi,"Menstrcikot Allith dori

s egala kebt0tkan."tt26

16 Sebuah hadits yang dilansirAth-Thabari (15/3) dari Mrsa bin Thalbah dari Nabi
SAIV. Juga dilansirAs-Suyttthi d^la6Ad-Durr Al Mantsur (41136) dari IbmAbbas.

.:; F 
"v 

*U'
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'Aarnil drdalamnla menunrt pendapat Sibawaih adalatr kata kerja yang

tersurat pada maknanya bukan pada lafazlmya. Karena dari lafazhnya tidak

berlaku kata kerja 1,ang mrurcul darinya. Perkiraannya adalatl, 'Tauhkanlatr

Allah sejauh-jauhnya dari segala kekurangan ." Subhanal/a& terposisikan

untuk makra'me,nj aulh'. r@7

Kedua:FirmanAtlatr SWT: 1* gTl "Memperialankan hamba-

Nya.",4sraamemiliki duakata lain yang silma:,s;l dana.li sebagaimana

,13 dengauj!f . SeUagaimana telatr dijelaskan di x1ss.r{28

Ada yang mengatakan, "rsl)( adatah berjalan dari awal malam,

sedangkan,s I adalfu,berj alan di akhir malam. Tetapi png pertama lebih

1rcpuler."

Ketiga:FirmanAllah SWT: a.* "hamba-Nya." Para ulama berkat4

"JikaNabi SAW merniliki nama pg l6ih mulia daripada>'a€ ada itu (hanba-

Nya) tentrAllah akmmen@utryadengannamitu dalmr situasiymgpenting

itt."

Al Qusyairi berkata, "Ketika beliau diangkat olehAllah SWT ke

haribaan-Nya png mulia, dan ditinggikan atas semuabintang yang tingg,

Allatr menyematkan nama hambakepadanya sebagai tanda ketawadu'an

beliau tertradry matq/a-"

Keempat: Perkara Isra' telah jelas dalam semua kitab hadits.

Diriwayatkan dari kalanganpaa sahabat di setiry negeri Islam, sehingga apa

png diriwayatkm ini menj adi mutawatir. An-Naqqasyme4rcbutkan diantra

png meriwalafkmqra adalah duapuluh sahabat.

Dalam Ash-Shalnhdiriwayatkan dari Anas bin ldalikbahwaRasulullah

SAltr/bersabda,

tw Lib- Fath Al Qadir (3 1292).
r@8 Lihat hal ihr dalam tafsir ayat 8 I surah Huud.
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a.a.a

-t
aar..

,aaaa
?fut,!

ft3...."f-1Jt J\6e';r, - Ju - ;'Jo4t'*jp1.,,j.b

eiJ^Jl

"Diberikan kcpadafu seelar Buraq, yaitu: binatang bqttarna
ptttih yang lebih panj ang dari keledai dan lebih pendek dai baglul,

ia meletakkan tapal kakinya di bagian paling ujung. Lalu aht
menungganginya hingga ahr sampai di Baitul Maqdis. Maka aht
ikat dengan tali yang juga dikenakan para Nabi lainnya unfi*
mengikat. Kemudian aht masuk kc dalam masjid dan menunaikan

shalat dua rakaat. Kemudian aht kcluar lalu datanglah kepadaht

Jibril sambil membmyawadah berisi khamer danwadah lainnya

berisi susu, aht pun memilih wadah yang berisi sttsu. Sehinga

Jibril berkata, 'Engkau telah memilihfitrah.' Kemudian kami naik

menuju ke langit...." to2e

Riwayat yang tidak terdapat dalam Ash-Shahihain adzlahyatg
diriwalatkan olehAlAjurra dmAs-Samaqmdi. Al{iurra berkata dariAbu

Sa'idAl trfturdi be*enam dengro frneAllah SM,

ro29 Hadits Srrairi. Silahkan lihat Tafsir ibnu lGtsir pada ayat ini, ia telah mrycbrutkan
scmua ri*ayat tcrsebrut
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:i'; Kr3.o,ift *!i

"Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada

suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang

telah Kami berkahi sekelilingnya... ".

Abu Sa'id berkata Rasulullah SAW menyanrpaikan hadits kepada l<ani

tentang isra' mi'raj beliau, Nabi SAW bersabda, "Diberikan kepadaht

seelror binatang yang sangat mirip dengan baghal, memiliki dua daun

telinga yang selalu betgerak Dia adalah buraq yang dahulu ditunggangi

oleh para nabi- Sehingga alat menungganginya dan berangkatlah ia.

Kedua kaki depannya terletak sejauh matanya memandang. Aku

mendengar panggilan dari sebelah kananlcu, 'Wahai Muhammad,

berhentilah sehingga aht bertanya kepadamu.'Alat terus berjalan dan

tidak membuat alu cenderung kepadanya. Kemudian aku mendengar

panggilan dari sebelah kiriht, 'Wahai Muhammad, berhentilah.'Alat

terus berjalan dan tidak membuat alu cendenmg lrepadanya. Kemudian

datanglah seorang wanita menghadap kcpadalu dengan segala macam

perhiasan dunia sambil mengangkat kedua tangannya seraya berkata,

'berhentilah, sehingga alat bertanya kepadamu.' Alan terus berjalan dan

tidak membuat alru cenderung kepadanya. Kemudian alu sampai ke

Baitul Maqdis Al Aqsha. Lalu alu turun dari binatang tungganganht,

alat mengikatnya pada rantai yang digunakan oleh para nabi untuk

mengikatnya. Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan aku

menunailran shalat di dalamnya. Maka Jibril AS berlcata kepadalat 'Apa

yang englrau dengar wahai Muhammad?.' Maka alat jawab, 'Alat dengar

panggilan dari arah kananlan, 'Wahai Muhammad, berhentilah sehingga

alat bertanya kepadamu.' Alat terus berjalan dan tidak membuat aht

cenderung lcepadanya. Maka dia berkata, 'Itu adalah penyeru Yahudi.

Surah A[ lsraa'i-_q



Jilra engkau berhenti maka umatmu menjadi Yahudi.'Beliau bersabda,

"Kemudian aht mendengar panggilan dari sebelah kiriht, 'Berhentilah

sehingga aht bertanya kepadamu.' Aku terus berjalan dan tidak

membuat aht cenderung kcpadanya. Malca dia berkata, 'ffii adalah

penyertt Nasrani. Sungguh, jiko engkau berhenti malca umatmu menjadi

Nasrani.' Beliau bersabda, 'Kemudian seorang wanita dengan segala

macamperhiasan dunia dengan mengangkat kedua tangannya meminta

aht menghadap kepadanya seraya berkata, 'Berhentilah sehingga aht

bertanya kepadamu.' Aku terus berjalan dan tidak membuat aku

cenderzng kepadanya. Mala ia berlcata, 'Itu adalah dunia, jika engkau

berhenti tentu engkau memilih dunia daipada akhirat.' B eliau bers abda,

'Kemudian alat diberi &n bejana. Salah satu di antara ke&nnya dengan

berisi sttsu, sedangkanyang lainnya berisi Htamq,

Lalu dikatakan kepadaht, 'Atnbillah sekehendalonu mana yang

lramu mau.' Malca aht mengambil susu dan meminumnya. Maka Jibml

berkata kepadaht, 'Engkau mendapatkanfitrah. Jilca engkau memiliki

khamer mala sesatlah umatmu.' Kemudian dia datang le tempat mi'raj
yang di dalamnya pula arnah anak Adam telah melahtkan mi'raj.

Ternyata dia adalah tempat yang paling bagus yang pernah aht lihat.

Apalrah lulian tidak melihat orang yang meninggal bagaimana matanya

mengihttinya ke atas? Maka dia mi'raj bersama kami hingga kami tiba

di pintu langit dunia sehinga Jibril memohon dibukalan pintunya. Maka

dikatalran,'Siapa ini? -' Dia menj awab,'Jibril.' Mereka berkata,'Siapa

bersamanu?.' Dia menj awab,'Muhammad.' Mercka berkata,' Dia telah

menjadi Rasul?.' Dia menjawab, 'Ya.' Maka mereka membukakan pintu

untulrku, mereka menyampaikan salam kepadaht. Tbrnyata seorang

malailrat penjagayang disebut bernama Isma'il, bersamanya tujuh puluh

ribu malailrnt dan bersama masing-masing malaikat ada seratus ribu

malailrat. Ia berlcata, 'Iiada yang mengetahui jumlah pasukan Rabbmu

Tafsir A[ Qurthubi [s-r.



selain Dia......'. Kemudian menyebutkan hadits hingga dikatakan,

'Kemudian kami terus berjalan hingga ke langit lapis lima. Dan ternyata

di sana ada Harttn bin Imran yang sangat dicintai di kalangan kaumnya.

Di sekelilingnya para pengihttnya yang banyak dari lcalangan umatnya.

Kemudian disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi SAW dan bersabda,

'Panjang jenggotnya hingga hampir merytentuh pusatnya.' Kemudian

lrami tertts b*jalan hingga ke langit lapis enam. TL,rnyata aht sudah

bersama Musa sehingga ia mengucapkan salam kepadaht dan

menyambutht. Kemudian Nabi SAW mmyebutkan cii-ciinya dengan

bersabda, 'Dia adalah orang yang sangat lebat rambutnya. Sekalipun

diamengenakan &n lapis pakaian, rambutnya keluar dai balikkedua

lapis pakaian itu....' Hadits.

Al Bazzar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dib€ri seekor lorda

ymgkemudimbeliar gunakanrmtukkendram" Setiry lalgl<ahlr5al€bihjafi

dari penglihatmryaa- Kerrudian iamenyebutkm hadits.

Qud menceritakan ciri-ciri Buraq dari sebuah hadits IbnuAbbas, ia

be,rkata: Rasulullah SAW bersabda,
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"Ketika aht sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba datang

seseorang kepad&t lalu menggerakkanht dengan kakinya. Malca

aht melihat orang itu ternyata dia adalah Jibril sedang berdii di

pintu masjid dengan membawa seekor binatang yang lebih lcecil

dari baghal dan lebih besar dari kcledai, wajahnya seperti wajah

manusia, hthtnya seperti htht tunggal, ekornya seperti ekor

banteng, jambulnya seperti jambul kuda. Ketika Jibril
mendelratkannya kepadaht dia b erlari dan j ambulnya menyembul,

sehingga dfusap oleh Jibril dan berkata, 'Wahai Batqah, janganlah

mgkau berlai dari Muhammad. Demi Allah tidak ada malaikat

paling dekat dengan Allah atau seorang nabi yang diutus

menunggangimu yang lebih utama daripada Muhammad SAW,

tidakjuga lebih mulia di sisi Allah daripadanya.'

Buryah berlata, 'Aht sudah tahu bahwa dia sedemikian itu dan

dia adalah pemegang syafaat. Dan sungguh sangat betgembira

jika afu termasuk salah satu yang berada di dalam syafaatnya.'

Lalu aht katakan, 'Engkau terhimpun di dalam syafaatfu insya

Allah Ta'ala... " Hdits.

SedangkanAbu Sa'idAbdAl Malik bin MuhammadAn-Naisaburi

dariAbu Sa'idAl I(hudri b€rkat4 "Ketika Nabi MW berlalu dari ldris AS

di langit keempat, dia berkata, "Selamat datang saudara yang shalih

dan Nabi yang shalih yang dijanjikan kepada kami. Kami ingin

melihatnya namun belum melihatnya selain malam ini." Tbrnyata di
dalamnya ada Maryam binti Imran yang memiliki tujuh puluh istana

dart mutiara sedangkan bagi ibu Musa bin Imran tujuh puluh istana

dari marjan merah yang dilapisi dengan mutiara. Pintu-pintunya dan

ranjang-ranjangnya dari pegunungan yang sama. Ketilca naik (mi'raj)

:t
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lrc langit lapis lima yang para penghuninya bertasbih 'Mahasuci Dzat

yang menggahtngkan antara salju dan api ', siapa saja mengucapkannya

satu lali maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala rnerelca.

Jibnl memohon dibukakan pintu sehingga dibukakan untubtya

dan ternyata di dalamnya seorang tua yang belum pernah dilihatnya

sama selcali yang paling tampan dari diinya, bermata besari jenggotnya

menyentuh bagian yang dekat dengan pusatnya, yang hampir menjadi

paduan warna antara putih dan hitam. Di sekitarnya kelompok orang

yang duduk dan dia berkisah kepada mereka. Malca aht katalcan,

"Wahai Jibril, siapa ini ?." Dia menjawab, "fni adalah Harun yang

sangat dicintai oleh kaumnya..." Hadits.

D€mikianlah sekilas dan serba singkat sejumlah hadits te,ntang isra' di

luar kitab ls& -Shahihain yang disebutkan olehAbuAr-Rabi' Sulaiman bin

Sab'de,ngan sempurna di dalam Syifa Ash-Shudurkaryanya. Tidalc ada

perbedaanpendapat di kalangan ulama danjamaah ahli sirahbatrwa shalat

difardhukan kepada Nabi SAW di Makkah pada waktu isra' ketika beliau

mi'raj (naik) menuju ke langit. Namun merekaberbodapendapat berkenaan

de,ngan sejarzh isra' dan cara stralat. Apakah isra' itu de, rgan rutr beliau atau

dengarjasadbeliau Berikut ini tigamasalahberkaitmdenpn ayatpngtwus

diketahui dan harus dibahas. hilah bagian png perting ketika memaparkan

hadits-hadits itu. Saya akan sebutkan sepe,ngetahuan sayabe,nrpa sejumlah

pendapat para ulama dan perbedaan pendapat para atrli fikih dengan

pertolonganAllahSWT.

1. Apakatr isra' itu de,ngannrtr atau de,nganjasadbeliau? Dalam hal ini

kalangan Salafdan khalafberteda pendapat. Sekelompok ulama berpendryat

bahwa isra' itu dengan ruh sedangkan jasadryra tidak meninggalkan tempat

tidurnp. Semua itu adalah mimpi yang dialami dan di dalamnya berbagai

macam fakta. Adapun mimpi para nabi adalah kebenaran. Diantara yang

berpendapat demikian adalah Mu'awiyah danAisph yang dikisahkan dari

Frryl Surah Al lsraa



AlHasandanlbnulshak.

Sekelompok yang lain me,ngatakan" 'Isra' itu dengan jasad dalam

kdanjagmenuju Baitrl l\daqdis dan menuju ke lmgit dengm rutl" Mereka

beralasan dengan firman Allah SW'T, fr :* Afl Cfi #
@ Lli1ff+"-df Jl ,fit grsJt 3; "Moio suci Attah, yans

telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil

Haram kc Al Masjidil Aqsha....;'

MasjidAqsha dijadikan tujuan alfiir isra'. Merckaberkata, "Jika isa'
itu denganjasadbeliau hingga lebih dari masjidAqsha tentu akan disebutlaa

karena png demikian itu menjadi pujian yang lebih dalam. Sedangkan

mayoritas kalangm Salafdan l<aum muslim berpe,ndapat batwa isra' dengan

jasad dan dalam keadaan terjaga.1030 Dengan menunggang Buraq dari

Mal*ah. Ia,lu sampai ke Baitul Ma{dis, lalu shalat di dalamnya ke,nrudian

dip€rj alankan dengm j asafrryra."

Dengan demikian khabar-khabar (baca: hadits) itu dan ayat

menunjukkm apa png telah kitaprya*an. Tidak adakemustatrilm di dalam

isra' de, rganjasad dan datam keadaan terjaga Juga tidakperlu dialihkan dari

kenyatam dan hakikat kepada suatu takriliil, kecuali ketika dalmt kmus'tahilan

Jika sekirarryra dalam tidw tentu akan disebutkan 'de,ngan nrh hamba-Nya'

dan tidak mengatakan'dengan hmba-Nya'.

1030 Ini adalah pen&pat yang benar dalam rnasalah ini. Rasulullah SAW diisra'kan
de,lrgan nrh dan jasadnya lama keadaan terjaga dan bukan rlalam keadaan tidur. Dalil
yang menunjrrkkan hal ini adalah firmanAllah SWT, "Maha Suci Allah, yang telah
menperjalanktn hamba-Nya pada suatu malam... ... ".

Tasbih di sini adalah untuk perkara-perkara )rang agrmg. Jika dalam keadaan tidur
rnaka tidak ada keagrmgan sama sekrli dan tidak mngkin diagungkan $6hingga tidak
rnungkinkaumQuraisy Maklcah segeramendustakannya danjamaah yang tclahmasuk
Islarn menjadi murtad. Selain itu 'hamba' adalah tt6o2[ 'rngkapan yang menunjrkkan
sekelorryokruhdanbadan,Allah SWTtclahberfirman, "....menperjalankan hamba-
Nya.... " Ini adalah pendapat jumhur ulama.

Tafsir A[ Qurthubi F]



Firman-Nya" ;iL Ci';A'Vj tl "pengtthatannya (Muhammad)

tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pulQ melampauinya. "
(Qs. An-Najm [53] : 17), menuqjukkan akan hal itu. Jika dalam keadaan tidur

maka tidak adatanda kekuasaan dan mukjizat. Juga tidak mungkin Urnmu

Hari' berkata kepada beliau, "Jangan ceritakan kepada k*ralayak ramai

sehingga mereka akan mendustakan engkau," maka tidak ada keutamaan

Abu Bakar atas orang lain dalam pembenarannya. Jugatidak mungkin suku

Quraisymerrbenci dan mendustakannya Beliau telah didustakan oleh Quraisy
berkenaan dengan apa-apa yang beliau sampaikan, hingga sejumlatr kaum

pqg sernula berimar menjadi mulad Jika dengar minrpi maka tidak munglcin

diingkzri

Orang-orang musyrikbertata kepadabeliau, "Jika e,ngfuu benar maka

sarrpaikarkepadalomi tentangl<afilahkami" di mauengfuauketernul€m)na-"

Beliau me,lrjawab,'Di teryat demikian dan derrikian. Aku berlalu di atasnla

sehingga fulan terkejut lalu dikatakan kepadaqa,'Apa yang engftatr lihat hai

Fulan?' Ia menjawab, 'Aku tidak melihat apa-apa selain seekor onta yang

b€rlari'."

Mereka berkata, "Sampaikan kepada kami kryan kafilah kami dat^ng

kepada kami?." Beliau me,lrjawab,'Dia akan datang kepada kalian pada hari

demikian dan demikian." Mereka berkata, 'I(apan waktunya?." Beliau

merfawab,"Akutidaktahulvlatatrriteftitdaisinilebihcepatataumunctrlryra

kafilah dari sini." Seseorang berkata, 'Tlari itu?, matahari telatl terbit."

Seseorang berkata,'Ini kafilah kalian telah muncul."

Mereka meminta berita kepada Nabi SArrI/ tentang ciri-ciri Baitul

Maqdis sehingga beliau me,nyebutkan ciri-ciri itu kepada mereka sdanglon
beliau sebelurn itubelumpematrmelihatrya.

Dalam Ash-Shalrih adaiw ayatdari Abu HurairatU ia berkata: Rasulullatr

SAWbersabda,
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"Alat berada di dalam Hijir dan sulat Quraisy bertanya kepadalat

tentang permasalahan isra' lru Merela bertanya kepadalat tentang

berbagai hal yang berkaitan dengan Baitul Maqdis yang alu belum

pernah melihatnya.to3t Sehingga alat mendapatkan kesulitan yang

sangat beratyangbelumpernah aht alami seperti itu sama sekali.

Sehingga Allah mengangkatnya untukht dan aht pun melihatnya.

Maka ketika mereka bertanya tentang segala sesuatu tiada lain

alat menjawabnya. " Hadits.

PendryatAiqah dan Mu'awiyh ditentang yangmerjelaskaa Rasulullah

diisra'kan dengan ruhnya SAW, karena ketika itu Aisyatr masih kecil dan

tidak merytaksikannya. Juga tidak berbicara berdasarkan sumber dari Nabi

SAW. Sedangkan Mu'awiyah ketika itu kafir dan tidak menyaksikan

keadaannya. Juga tidak menyampaikan hadits dari Nabi SAW. Siapa saja

yang hendak menambatr apa yang telah kami sebutkan maka hendaknya

mengetahui kttab Asy Syifo karyza Al Qadhi Iyadh, maka dari sana dia akan

mendapatkan keyakinan atau solusi.

Pernah diberikan alasan dalam pendapat Airyah dengan firman Allatr

swr, ... q6-qil:xti 6$ s;,ji vj;; c', " .,Dan Kami tidak
menjadilrnn mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan

sebagai ujian bagi marutsia .... " (Qs. Al Israa' I I 7] : 60) Hal itu dinamakan

mtuei.



IlaltersebutdibartatrolehfirmanAllahswl a# Afi e $ O;A
9J "Moho Suci Altah, yang telah memperjalanlcan hamba-Nya pada

suatu malam...."

Jikadalamkeadanr tidurtidakmungftin dikatakan'diperjalankan'. Selain

itu pardangan mata sering disebut z )ra (mimpi). Berikut penjelasanryra dalam

suralr ini. Dalam nash-nash hadits yangshahih menunjul&an bahwa isra'

denganbadan.

Jika muncul khabar @aca: hadits) tentang sesuatu )an,g tidak logis dalarr

AllahswTmakatidakadajalanmtuk Apalae

di zaman banyak keajaiban-keajaiban. Nabi SAW memiliki alat yang

me,nrbawanyanaik ke langi! sehingga tidak anehjika sebagianb€rpandangan

bahwaitu denganmirryi. Dengmdemikiat sabdaRasulullah SAWlmg dilarsir

dalam kitab Ash-Shahih,

'oll;lilf.6t$.4rry6E
"Ketilra aht berada di sekitar Ka'bah antara tidur dan jaga."t032

Dipalumi sebagai mimpi. Bisajuga dipahami batrwa isra' terj adi dalarr

keadaan tidur. Wallahu a' lam

2. Berkenaan dengan sejaratr isra'. Para ulamajuga berbedapendapat

dalam hal ini. Dalam hal ini mereka berbeda pendapat de,ngan Ibnu Syrh$.

Musa bin Uqbah meriwayatkan darinya bahwa beliau diisra'kan ke Baitul

Maqdis setahun sebelum beliau hijrah ke Madinah.

Yunus meriwayatkan darinya, dari Urwah dari Aisyatr ia berkata,

'I(hadijah wafat sebelum difardhukan shalat."

Ibnu Syihab berkata, "Hal itu setelatr tujuh tahun Nabi SAW diutus

menjadi rasul." DarinlaAl Waqastri meriwalatkan dan mengatakag'Beliau

1032 IlR. Al Buklnr"i pada pembahasan tentangAwal penciptaan, bab: Malaikat (2/210).
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diisra'kan setelah limatahun diangfat me,njadi Rasul."

Ibnu Syihab be*ata,'?uasa difardhukan di Madinah sebehln pe,rang

Badr, sodanglrr -^t'at dm h4ii difordhukan di }vladinah. Klmmer dihrankrt
setelahperangUhud""

Ibnu Istralc berkata, 'Beliau diisra'kan dari Masjid Haram ke Masjid

Aqsha >,aitu Baihrl Maqdis setelah Islam menyebar di Makkah di sejumlatt

lobilah."

Darinya Yunus bin Bakir meriwayatkan dan berkata, 'lftadijah
m€xrunaikm shal at bersama Nabi SAItr." Akan datang penjelasmqa.

Abu Umrberkata,'Tni menw$ukkan kepadakalianbahwa isra' t€rjadi

beber4a tatnrn sebehm hijrah, l@€na Khadijah telah wafrt lima tahun s*ehm
hijmh"

Ada yarry mengatakaq "Iiiga tatlrn sebehnn hijrah."

Ada png mengatakan,'Empat tatrun sebelum hijrab""

Pendryat Ibnu Ishak b€rtentegan dengar podryat Ibnu Syihab. Bahrnra

Ibnu Syihab telatr be,rbeda de,nganrya sebagaimana dijelaskan di atas.

Al IIafti bed<at4 'tseliau diisa'kan pada malm dua puluh Quh bulm

Rabi'AlAlfiir, setahrm sebelum hijrah."

Abu Bakr Muhammad binAli bin Al Qasim Adz-Dzahabi di dalam

Tarifu-ryaberkata 'Beliau diisra'kan dari Ma*kah ke Baitul Maqdis, lalu

dimi'rajkzm ke langit, setelah delryar belas bulm diangkat menjadi Rasul."

Abu Umarbedce, "Aku tidak mengetdrui s@mngpun dri ahli biografi

mengatakan apa-apa yang dikisahkan oleh Adz-Dzahabi, juga tidak

me,nyandarkan pendapatnya kepada seorangpm )xang ahli dibidang ini di

antra merrek4 ju& tidak dijadikan argume,n."

3. Adryun mengenai shalat dan gerakanrya ketika difardhukan, tidak

ada pqbedaan pendapat di antara ulama dan para pakar sej aratr bahwa shalat
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difardhukandilvlalt<atrpadamalamisra'ketikabeliaumi'raj kelmgitHadits

mengenai ini tertulis dalam Ash-Shahih dan lain-lainnya- Akan tetapi mereka

berbeda pendapat dalam hal tata caranla ketika difardhukan.

Diriwalatkan dariAisyatr batrwa shalat difardhukan dengan cara dua

rakaat, dua rakaat. Kemudian di dalam shalat orang png mukim ditambah

sehingga sempuma menjadi empat rakaat. Dia me,net4kan shalat orang png
dalarnpeq'alananduarakaat.tos PendapatinijugadikatakanolehAsy-Slaa'bi,

Maimun bin Mahran dan Mutrammad bin Ishak

Asy-Sya'bi berkat4'I(ecuali shalat Magluib."

Yrmus bin Bakirb€*at4'Tuga dikatakan oleh Ibnu Ishak bahwa Jibril

datang kepada Nabi SAril/ ketika shalat difardhukan ke,pada beliau,

mal<srftDa ketika isa', lalujibril mendorong ujung sisi le,nrbah hingga mmcrat

mata air sehingga Jibril benvudhq sedangkan Nabi SAW menyalsikannya-

Sehinggabeliau me,nrbasuhmuka boistinsyaq, Ue*urnur*urnur, mengusap

kepala dan kedua telinganya serta merrbasuh keduakaki hingga kedua mata

kaki dan menyipratkan air pada kemaluannya-

Kemudian beliau berdiri me,nunaikan shalat dua rakaat dengan empat

kali sujud. Kemudian Rasulullatr SAW pulang setelah Allah menyejuk&an

pandanganrryra dan membahagiakanjiwanya don telah melakukan apa yang

dicintai benrya perintah dari Allah SWT. Maka beliau raih tangan Khadijatr

lalumembauakm airuntulqa iapunbenvudlu s*agaimmaJibrilbenrudhr,

kemudim nrku' (shalat) drarakaat dengan enrpat kali zujud bersma Khadijah-

Kemudian beliau bersama Khadijah menunaikan shalat secara b€trsama-"

Diriwayatkan dari IbnuAbbas bahwa shalat itu difardhukan dalam

keadaan mukim empat rakaat sedangkan dalam perjalanan dua rakaat."

Demikianjuga apa )Nang dikatakan oleh Nafi ' bin labir danAl Hasan

t0s3 Sebuah hadits shahih. HR. Al Bulfiari dan Muslim dari Aisyah.
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binAbuAl HasanAl Bashari. Itu adalah pe'ndapat Ibnu Jttraij.

Diriwayatkan dari Nabi SAW, yang sama dengan itu. Mereka tidak

berbeda pendapat bahwa Jibril turun pada pagr hari malam isra' ketika

matahari tergelincir. Maka Nabi SAW mengetatrui shalat dengan waktu-

waktuqra

SedangkanYunus bin Bakir meriwayatkan dari Salim budakAbuAl

M"h"jo, ia berkata: Aku pernah mendengar Maimrm bin Mahran berkata,

"shalat yang pertama-tama adalatr dua rakaat. Kemudian Rasulullah SAW

me,nunaikan shalat empat rakaat sehingga menjadi sunah. Juga ditetapkan

stralat untuk musafir adalah sempuma (empat rakaat)."

Abu Umarberkata,'Ini adalah sebuah isnad yang tidak bisa dijadikan

hujjah. Ungkapanny4 'Sehingga menrjadi sunah' adalah ungkapan yang

munkar Demikianjuga pengecualian Magtrib saj a olehAsy-Sya'bi dengan

tidak menyebutkan Shubuh adalatr unglapan yang tidak bermalcna"

IGrm muslimin sepakatbahwa fuhu shalat ketikamukim adalah enpat

rakaat kecuati lvlaghdb dan Shubuh. Mereka tidak mengetatui selain ittf baik

dari pengamalan atau penukilan yang tersebar luas. Perbedaan pendapat

tentang apa )mg meqiadi dasar dalam mewajibkanqra tidak mernbahayakan

me,reka

Kelima: Telahberlalu pe,mbatrasan tentang adzan dalam tafsir surah Al
Maa'idah.rBa Al Hamdulillah.Sedangkan dalam tafsir suratlAali'Tmraantors

telah berlalu perrbatrasan bahwa masj id yang mula-mula dibangun di muka

bumi adalah masjid Haram ke,mudian masjidAqsha Antara keduanya adalah

empat puluh tahrm berrdasarkan hadits png diriwaptkan Abu Dzarr.

Sdangkanbargrrnan Sulaiman adalah masjidAqshadan doauntuknya

ro3l Lih Tafsir ayat 58 surahAl Maa'idah.
r0s5 Lih Tafsir ayat 97 surahAali 'Imaan.
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berdasarkan hadits riwayatAbdullah binArEu dan ada aspek png bisa

menggabungftan dalam hadits itu. Silahkan menjuk kembali ke sana

Di sini kita sebutkan saMa beliau SAW,

f,"3r Jt oU, l5^j d yl Jr-'$i ,:r !r jt;lr L., y}t "-*.i

"Tidak ditekankan bepergian kecuali kepada tiga masjid. Ke

masjid Haram, ke masjidfu (nabawi) ini dan masjid Iliya atau

Baitul Maqdis. "'0'6 I{R Malik dari hadits Abu Hurairab-

Dalm hadits ini menrn$trkkan kzutamaan tigamasjid ini dibmdingfan

se,mna ma^sjid. Oleh sebab itu para ulama berkata,'Barangsiap abqnadzar

melakukm shalat di masjid png ia tidak akan sampai ke sma kecuali dengan

melakukan perjalanan menggunakan kendaraan m*a tidak perlu dilalnrkan

dm cukrp shalat di masjidqa- IGcuali dalrrr tigabuah masjid t€rseht Idaka

barangsiap abemadzt melakukan slralat di dalamqa maka dia hrus peqgi

kesana"

Malik dan sekelompok ularnq di antara orang-orang yang bemadzar

melakukan jihad me,njaga perbatasan munculnya musutr, maka ia wajib

merrenuhiryaa di mamryn itu l@ena hal itu menryakan ketaatar kepadaAllah

'AzzawaJalla.

SedanekmAbuAl Baktrtai dalanr hadits ini adalah masjidAl Jundi. Ini

tidak shahih dn maudhz'(pa[zu). Dan telah dijelaskan di atas dalarn

mukadimahkitabini.

1006 HR. Malik pada pembahasau tentang hari Jum'at bab: Kiamat pada Hari Jum'at ( l/
108 dan 109). Iladist inijuga diriwayatkan olehjamaah: Al Bukhari dalam*sjidMaklob,
Muslimdalamhaji,AbuDauddalamManasikhaji,At-TirmidzidalamShalat,An-Nasa'i
dalo"' Masji4 Ad-Darimi dalam Shalat danAhmad dalamAl Musnad (4292).

JL) 1;l
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Keenam:FirmanAllatr SWT: t*1.rtrI *-fi jl *Ke At Masiidit

Aqsha." DinamakatAl Aqsha karenajaraknp yang jautr dengan Masjid A1

Hararn. 1037 Ia merupakan masjid yang paling jauh bagi warga Makkatr di

muka bumi ini yang diagungkan dengan menziarahinya Kemudian Allatt

berfirman: :i'; K; 69fi "Yong telah Kami bertrahi sekelilingnya,"

dengan buah-buahan dan dengan aliran sungai-sungai.ro38

Ada lang mengatakan,' De,ngan para nabi dan orang-orang slnlih yang

dimakamkan di sekelilingqra-"ro3e Dengan demikian dijadikan sebagai tolok-

ukur.

Mu'adz bin Jabal meriwayatkan dari Nabi SAwbatrwabeliau bersabd4

(rt c:* uf lc, r;- :jt;
q+u d.#

" Allah Ta' al a berfirman,' Wahai Syam, engkau pilihan-Ku diantara

negeri-negeri-Ku dan Aht arahkan hamba-hamba pilihan-ku

kepadamu'."rmo

q.l|b iilp *rl,gar Kamiperlihatkan kepadanya sebagian dari

tanda-tanda (kebesaran) Kami." kimasuk ke dalam pewamaan pesanrur

Tanda-tanda yarng ditunjukkan oleh Allah adalah berbagai hal yang

menaliubkan yang disampaikan kepada sernua manusia- Isra' Rasulullatl dari

1037 Lih. TafsirAl Mawardi (21421) dan,Fath Al Qadir (31292).
r03E Disebutkan oleh Al Mawardi dalam referensi yang lalu, juga oleh Ibnu Athiyah

dalan Al Muharrar Al Wajb (10/257).Lih. Al Bahr Al Muhith (61 6).
r03e Disebu&an oleh Al Mawardi dalam referensi yang lalu5 juga oleh Ibnu Athiyah

dalan Al Mu h an ar A I Waj b (10 I 257 ). Lrh. A I B a hr Al Mu hit h (6 I 6).
Iilo TTR. Abu Daud dengan lafazh yang hanpir sama. Lih. "Iami'Al Ushul (91350).
rst Pengalihan dari orang ketiga dalanQq, C;l (menperjalankan) kepada pesan

yang terdapat pada kata dalam firnran-Nya +f. Oia*,aniMerryerlihaftan kepadanya)

. Ini adalah salah satu cara untuk menjadikan sebuah pesan itu tepat sasaran (balaghah).

ul J'r_a:*. ,t
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Maldcatr ke MasjidAqsha pada malam hari itu memakan waktu satu malarn.

Kemudian mi'raj beliau ke langit dengan bertemu para nabi satu persatu

sebagaimana lang telah dilansir dalam Shahih Mrclimdan lain-lain.

'A 6nlii 'il "sesungguhnya Dia adalah Maha

Mendengar lagi Maha Mmgetahui." Telahdij elaskan sebelurnnya.

FirmanAIIah:

o, tr:i+Ji $1 ,-b-,*l4.rs'il;t+i+sfr ,;;6r;i
@1e3as

"Dan Kami berikan kepada Musa Kitab (Taurat) dan Kami jadikan

Kitab Thurat itu petunjuk bagi Bani Israil (dengantirman):
olanganlah kamu mengambil penolong selain Aku.e

(Qs.AI Israa' l17lz2)

Maksudny4 Kami muliakan Muhammad SAW dengan mi'raj. Dan

Kami muliakan Musa dengan Kitab, yaitu: Taurat. 'ri+'o "dan Kami

j adiknn," Maksudny4 Kitab itu.t042 Ada yang mengatakaq'(Musa"r043 Ada

pula yang mengatakan, "Bahwa maknanya, Matra Suci Dzat yang telatr

memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dan menrberi Musa sebuah

Kitab-" Sehingga keluar dxi orang ketiga mernju kepada peryampaian kabar

tentang Dzat-Nyra sendiri SWT.

ru2 Dua pendapat disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsnnya (zDa\, Ibnu Athiyatr
dalamAl Muharrar Al Wajiz (101258).

ril3 Dua pendapat disebutkan olehAl Mawardi dalam tafsnrya (212a\, IbnuAthiyah
dalam A I Muh an ar A I Waj iz (l 0 / 2 5 8).



Ada yang mengatakan, "sesunggubnya makna slt 41 oq
fl I * adalah'lkmi memperj alankan."rM Yang demikian itu difimjutkan

oleh apayang datang setelahnyabenrpa firman-Nya: $.6-l b 'ti-)"[Jnnk

nenunjulrlran sebagian dari ayat-ayat Kami." Maka ;t<)i 6.i 6t;S
"Dan Kami berikan lcepada Musa Kitab (Taurat) " dibawa kepada makna

\:W \f "Janganlah kamu mengambiL" Abu Amru mernbaca b:#
denganhurufya'.tss

Sedangkan ulama yang lain membacanya dengan hunrf ra ' (t:rl;3).
Maka derigan demikian masuk ke dalam bab mewarnai pesan. i+3
u P enol ong." Maksudnla, sekutu. rM

Dari Mujahid, dikatakan, '?enolong dalam segala unrsan metreka"

Demikian diikuti olehAl Fura' rq?.

Ada png mengatakaq '?.abb yang mereka bertawakkal kepadanya

dalam segala lrrusarl"r(x8 Demikian dikatakan olehAl Kalbi.

SdangkanAl Farra' me,ngatakan,'?ernberi kecukupan."roae

Asalnya: Kami j auj ikan kepadanya di dalam Kitab "Janganlah kalian

menjadikan selain-Ku s6agai penolong."

Ada yang mengatakan, "Asalnya: Agar kalian semua tidak

menjadikan . . .."toso Al Waldil adalahsiapa saja png kepadanya disandarkan

suatuunrsan.

tw Lfr,. Al Muharrar Al Waj iz (10 1258).
rus 

Qira'ah AbuAmu disebutkan olehAn-Nuhas dalamMa'am karyanya (41120),
IbnuAthiyah(10/258),AbuHayyan (6tr). Ini adalahbagiandariberbagai Qira'aht$rth
yang nnrtawatir.

'M Disebutkan Mujahid dari IbnuAthiyah daltmAl Muhanar Al Wajiz (101258), N
Mawardi dalam At-Tafsir (2/422), An-Nuhas dalarra Ma' ani kzryanya @l 120\.

rs7 Disebu&an dariAl Farra' olehAsy-syaukani dalanFath Al Qadir (3/294.
rilt Disebutkan olehAl Mawardi dalamAt-Tafstr (U422).
tseDisebutkanolehAlFarra'dalamMa'anitxaryatya(21116).
t6o Lih. A I Muh anar Al Waj b (10 I 25 8) dan Fath Al Q adir Q I 29 4).
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tr'lrmanAllah:

5r*, ("* 3),i :it"Fj'{ ti3 ; ti:
\yaitu) anak cacu dari orang4rrang yang Kami bawa bersama-

sama Nuh. Sesunggahnya dia adalah hamba (Allah) yang banyak

bersyukur." (Qs.Al Israa' [12: 3)

Maksudnya, rilfahai para anak-cucu orang png telah Kami bawa,

dengan bentuk kalimat panggilan.rosr Derrikian dikatakar oleh Mujahid dan

diriwaptkan dariqra oleh IbnuAbi Najih.

Sedangkan yang dimaksud dengan'anak-cucu' adalah semua ormg

png berhujiah denganAl Qur'an. Mereka adalah se,mua yang ada di muka

bumi. Demikim dis€bdkm olehAl Mahdawi.

SedangkanAl Mawardi t@ berkat4'Maksudqa, Musa dan kaumryra

dtri bani Israil. Sedangkm maknanya: Hai anak-cucu orang )ang telah KflrIi
bawa bersama Nuh, janganlah kalian syirik." Disebutkan nama Nuh untuk

mengingatkan mereka kasus peryrelanatan dari lcrarn pada nenek-moyang

me,reka

Sedangkan SuSan meriwayatkan dari Humaid dari Muj ahid batrwa

dia membac a'zisi,'*t denganfathahvruf dzal dan dengan tasydid pada

hwufra' dm,ya'. Qira'ah ini diriwaptkan olehAmirbinAt Wdid dari Zaid

binTsabit tB.

r05r Sebuah atsar dari Mujahid yang disebutkan olehAn-Nuhas (4ll20).
t62 Lih. An-Nulcat wa Al' Uyn, karyanya (21 422).
rut Qira'ah ini disebutkan olehAn-Ntrhas dilamkitab Ma'aniktryatya(4/121),Abu

Hayyan dalam Al Bahr (617), dan Lih. lI Muhtasib (ll 156).
1051Ibid.

I

I
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Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit pula t)),' ot t dortgan kasrah pada

fuinrf dzal dan tasydid padahtrruf ra'. Kernudian me'lrj elaskan bahwa Nuh

adalatr seoranghanrbapngpandai bersylorkepadaAllah atas segalamacam

nilsnat dan kebaikan 1ang melihafirya dari Allah.

Qatadah berkata "Jika dia me,ngenakan pakaian merrb aca- Nt ;,u..

' Dengan nama Allah', dan jika melepaskannya berkata Nl,iili' s egala

puji bagi Allah' ."tos6 Demikian ma'mar meriwayatakan darinya. Ma'mar

meriwalratkan dari Manstrur dari lbratrim, ia berkata, "Syrkurnya itujika ia

makan me,ngucrykan: l)t r:"u.(Dengan 
nama Alhh), dffi N. 

"JrIi 
(segala

puj i bagi All ah) j*a selesai makan. I 057

SalmanAl Farisi berkat4 "Dia selalu memuji Allah karena rizki
makrrflL"

knran bin Salim berkat4 'Nuh dinamakan hamba png pandai

bersytrknr lrarena jika dia telah makan mengucapkan: C*( a $ N'djii
,*V|tig tli (Segala puji bagi Allah yang telah membeiht malcan,

j ilca Dia mau pasti menj adikan aht lapar),dan jika minum me,ngucapkan:

dkj5b ,O ji Cp ,s>tt $. '"Iili (Segala puji bagi Allah yang telah

memberiht minum, dan jika Dia menghendaki pasti menjadilan alat

ftans).Jikamengenakmpakaianme,ngucapkan:':li e.g6$ *';,d,.iji
C:?t ,b lsegala puii bagi Allah yang telah memberihr palcaian, jika
Dia lrchendaki pasti menjadikanht telanjang). Jika me,ngenakan sepatu

mengucapkan: .rui,-lti is ji e,la ,s{t *t).$, *'.t:,Ai lS"gola puji bagi Attah

yang telah memberiht sepatu, it*o Oio menghendaki pasti menjadikan

aht tanpa alas kaki). Jika selesai menrbuang hajatnya mengucapkan:

rus Qira'ah ini disebutkanolehAn-Nuhas dalamkitab Ma'anikaryarya(4ll2l),Abn
Hay5aan dalam Al Bahr (6t7). dan Lih. Al Muhtasib ( l/156).

1056 Dua buah atsaryang disebutkanolehAth-Thabari (15/15) danAn-Nuhas(r'.ll2l).
tosz pq3 buah atsar yang disebutkan olehAtlr-Thabari (15/15) danAn-Nuhas (al0\.
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'A l*i is * ,sl\i ;e 'c;t 
"$ N '$rii (segata puii bagi

Allah yang telah mengeluarkan penyakit dari diriku, jika Dia
menghendaki pasti menjadikannya tetap di dalam dirihr1."'ue

Maksud ayat ini: Kalian semua adalah dari anak+ucu Nuh dan dia

adalah seorang hamba png banyak bosyrkur. Maka kalian sangat lafrak

mengikutinyadantidak mengiluti nenek-molang kalimymgjahil.

Ada yang mengarakarq "Artinya: Musa adalah seorang harrba yang

banyak bersyrkur karena dia dij adikan oleh Allah sebagai salah satu anak-

cucuNuh-"

Ada yang mengarakan,'Bolehjadi'anak-cucu' adalah objek kedua

dni'kalimjadikm'. Dmmgkapm'penolong' drmaksudadalahb€ntlkjmak

sdringgaymgderrikimbertakuufirlcduarnacm Qira'alf maksudn:a, dengan

ya' dan de,ngan la'dalam b4e (katian menjadikan), boleh juga dalam

dua Qira'atr ito # (anak-cttan) sebagai badat dari ungkap^'Xri
Qrcnolong)kreira dengan makna bqilukjamek. Sehingga seakan-akm Dia

berfirmm,'Janganlah kalian me,nj adikan anak+ucu ormg ymg I(mi bawa

bersama Nuh...." Boleh juga membacanya dengan nashab dengan

'me,nyembunyikan' U,ata r;bl dantnl Kadang-kadang orangArab me-

nas hab-kanpuj ian dan celam.

Boleh jruga me-marfu'-lcanrrya sebagai badal dari sesuatu yang

'diseirrbunyikan' di dalarn kata b:# (katian meniadikan) dalam qira'ah

png membacanya dengan ya' (i:ir[).
Hal itu tidak bagus bagi orarg png menrbaca dengm hunrf ta' (t si:*3)

karena orang lcedua tidak bisa me,nggantikan orang ketiga. Boleh juga

menrbacanya denganj arr sebagai badal dari kata'Bani Israil' dalam dua

b€ntukitu.r05e

t6t Sebuah atsar yang diriwayatkan olehAth-Tbabad (15/16).
t@ Lila. I'rab Al Qur'an,karyrAn-Nuhas (2414).
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Sedangkan il ai a"u* ungkapan ,\:t & \l "Janganlah kalian

menj adikan" adalah bagi orang yang me,lnbaca de,lrgan hurufyc' pada posisi

nashb dagmmengfiilmgfan hunrf/az. Asalrryra: IGmi trmjuki mereka agr
tidakmenjadikan....

Juga sesuai bagi orang yang merrbacanya dengan hunrfra 'de,ngan

funpi sebagai tanbaban- 1060

Sedang[rm ungk+arurya tersernbunyi sebagaimau dijelaskan di muka,

yangjuga lqak untuk dita$ir*an dengru arti yakni. Tidak ada t€mpat untrkrya

dalnn i'rab. Sdmgkm lf unhrk hmgan setringgamenjadi kehrr dri khafu
kepadalarmgan

FlmanAlleh:

@&,fuisas
oDan telah Kami tetapkan terhadap Bani Isruil dalam Kitab ita:

'sesangguhnya kannu uhan membuat herusakan di muka bumi ini
dua hali dan pasti hama akan menyombongkan diri dengan

hesombongan yang besar'.'(Qs. Al Israa' [1 fl : a)

FimmAllahSWT: # A &r{trl r", & 
-f#3i *Dm telah Koni

tetaplcan terhadap Bani Israil dalam Kitab iru." Sa'id bin Jabir danAbu

Al Aliyah me,rnbacanya: **it C " Di dalam Kinb-kiub,"ttr,t dengan lafazh

tmAbu Hayyan,(6t7'Sb€rkata, '"Tidakboleh jit" ilt adalah sekedar tarnbrhen karena

teupatn)ra bukan rmtuk 65foahan dengan 0!."
106r gra'ah ini disebutkan Abu Halyan d^lan Al Bahr Al Muhilh (6/8) dan Asy-

Syaukani dalamFath Al Qadir (3129Q.



jamak Kadang-lodang lafaztr hrnggal tetryi malcnaqa me,nunjukkm kepada

jarnak Dengn demikian maka dua qira'ah itu smamaknaga- Itlalma G;i
adalahKami b€ritah*an atau IGmi sampaikm-r@ Dernikian dikatakan oleh

IbnuAbbas.

Sedangkan Qatadah berkata,'I(ami tetapkan."r063 Asal dari qadtra'

adalatr menekuni sesuatu dan menyelesaikamya.

Ada pulgnng mengatakan maknanp adalah IGmi wahy*ao, l<arena

itu dikatakan Jrra"t l 4j1 tt*n Aabani Isail).

Ada png mengatakan, *-ti$i 
adalah Kami hukumi"rffi .

Makna Kitab adalah krfi Mahfizh

'"',r-r! "sesunguhnya kamu akan membuat kerusakan" Ibnu

Abbas me,mb arrrrryalLiS.'*

IsaAts-Tsaqafi membac \ b:rU;i.'oMakna di dal,m dua Qira'ah
itrr sangat berrdekatal kar€najikamerekamembinasalcmmakamerrdra akan

binasa pula Yang dimaksud dengan kebinasaan adalah sikap menentang

hrhlm-hulnrmTurd.

*39 O*Di muka bumi ini."Yaagdimaksud adalah burni Syaur

dan Baitul Maqdisrm dan sekitamya

lfuS ;15| *ow kali dan pasti kamu akanr menyombongkan dirf'.
Hr;untf lampada kata 'et3-H dar- 'Ji,Ci adalah larz untuk sumpah png

162 Keduanya disebutkan oleh Ath-Thabari dalan Jami'Al Bayan (15/10 dan Al
M^waril(A48).

rG Keduanya disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan (15/16) dan Al
lvl^wardi(A4B).

106r Lih. Referensi terakhir di atas.
1065 Dua Qira'ah disebutkan oleh lbnuAthiyah doJramAl Muhanar Al Wajiz (101260)

danAbu Hayyan (6/8).
t066 Dua Qira'ah disebutkan oleh Ibnu Athiyah dzlamAl Muhanar Al Wajb (101260)

danAbu Haryan (6/8).
t@ Lh,. Fath Al Qadir (3 1296).
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dise,nrbrmyikan sebagaimana telatr dij elaskan di muka r& ltlL " D"ngrn

lcesombongan yang besar." Yang dikehendaki adalah takabur, melampaui

batas, keras kepala banyak bicara ingin menang dan bermusuhan.

FirmanAllah:

*)e y.:5'rj-uj 6+ -4G* cinj L*o'+

@'l fr r1G's 3fi"rs- r,lt Sg i ;ta
rili

uMaka apabila daang saat hukuman bagi (kciahatan) pertama dari

kedua (kejahatan) ilu, Kami duangkan kepadamu hamba'hamba

Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka

merajalela di kanpung-kampung, dan itulah kaaapan yang pasti

terlaksana." (Qs. Al Israa' [17]: 5)

FirmanAllah SWT: ,;itij '-ri'5;6 t>$-ua*a apabila datang saat

hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu."

Makzudnya png pertama dari dua kali kebinasaan mereka

)rr.:;ti .d -vi (5V'F)L 6!.13. *l{av1i datangtcan trepadamu

hamba-hamba Kami yang mempunyai kehtatan yang besar." Mereka

adalatr penduduk Babil. Pemirpin meneka adalah Bukhtanashar )ang pertama

kali ketikamendustakanArania sehinggamerekamehrkai danmenahannla.tffi

Demikian dikatakan oleh IbnuAbbas dan lain-lairqa-

Qatadah bedmt4'Dikidmkan Jalutkepadamereka sehinggamernbrulfi

mereka Maka dia dan kaumnya memiliki kekuatan yang dahsyat."r6e

t068 t ft. Ath-'I'habari dalam Ad-Dun Al Mantsur (l4l 165).

'06e Lih. Ath-Thab ari dalam Ad-Durr Al Mantsur (l4l 165).



Mujahid bedrata'Mereka didatangi pasrkan tentra dri Persia yang

mmda-matai berita tentmg mereka dan bersama mereka BukhtauSr ymg

kemudian menyadari pembicaraan mereka dari mtra sahabat-sahabatnya

Kernudian mereka pulang ke Persia dan tidak terjadi peperangru- Ini pada

kali yang pertama Di antara mereka mata-mata yang mengeliliagi seturuh

negeri de, gan tidat< ada peperangarl" Demikim disdutkm olehAl Quqairi
AbuNashr.

Sedangkan Al Mahdawi menyebutkan dari Mujahid bahwa

Bukhtanashar datang kepadamereka kesrudim dikalahkan olehBmi Israil.

Kemudian dia datang lagi rmhrk yang kedua kalinya hingga dia berhasil

me,meragi dan me,mbinasakan mereka Diriwayatkan oleh lbnuAbi Najih

dari Mujahid ymg disebutkan olehAn-Nuhas.rm

Muhammad bin rshak di dalam berita ymg pmjang ia bertata,

"sesunggrrbnlna pihak yang kalah adalah Sanharib, raja Babil. Dia datang

dengm enm ratus ribu panji dan setiap pmji membawa ser&s ribu pa$km

pqrmggang kuda Ke,mudian mereka turun di sekitar Baitul Maqdis )ang

lcemudimdikalahlmolehAllah SWTdanAllahmemd}mmadoseluruhlta

kecuali Soharib dm lima orang di antra para penulisn5na."

Lalu raja Bmi Israil mengutus seormg uttrsm )rag nanmya Shadiquh

rmfirk me,ncari Saoharib yang ke,mudian ia ditangkry [grsama lima onrng.

Salah satuqra adalah Bulfitanashar. Ke,mudim dikenalkan kepada mereka

nrmah-nrmah ibadah lalu berkeliling bersama merreka selamahrjuh hari di

sekeliling Baitul Maqdis dm Ilife Setiry trai mereka diberi meknn dua buah

rctidrigmdum-

t@ Discbntkao olchAn-Nubas dalamMa'ani Al Qur'an (a/122), As-Suyutti dalam

Ad-Dur Al Man*w (41165) yang dia leLatkan dengan Ibmr Jarir, IbnuAbi Syaiball
IbnuAl Mrmdzir dan lbruAbi Hatim"
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Kemudian diamelepaskan mereka sehingga merekakenrbali ke Babil.

Kemudian Sanharib mati setelatr berlalu selama tuj uh tahun. Bukhtanashar

pun menggantikanrryrahinggabaqak peristiwabesar terjadi di kalangan bani

krail. Mereka menglralalkan yang hram dan mereka menrbunuh nabi mereka

Sya'ya. Ialu datang Bukhtanastrrkepada moeka dengan merrbawa pasukan

tentaranya masuk ke Baitul Maqdis dan membunuh Bani Israil hingga

melenlrykanmerekaroTr

IbnuAbbas dan Ibnu Mas'ud berkata, "Kebinasaan yang pertama

adalah pe,mbrmuhan atas T.alczriL"rn2

Sedangkan Ibnu Ishak berkata, "Kebinasaan mereka yang pertama

kali adalah pembunuhan atas Sya'ya nabi Allah di sebatang pohon. Yang

demikim itu l<areru ketika terran perempuan rqia mereka mati maka kacaulah

unrsan mereka dan mereka saling bersaing unhrk menjadi rdq s6agim merreka

membunuh sebagian yang lain dan mereka tidak mendengar lagi siapa nabi

mereka lvlakaAllah SWT berfirman kepadarya,'Berdirilah di tengah-tengatl

kaummu makaAku akan wahyrkan kepadamu dengan baha^samu." Ketika

Allatr selesai memberikan watryr kepadanya mereka bertindak melampaui

batas kepadaqrauntukmerrbunukryra sehingga iamelaikan diri dan akhimya

sebatangpohon merrbelatr diri dan diapun masuk ke dalamqa. Da diketahui

oleh qctar sehingga ia mengarnbil renrpel bajrqra lalu dia perlihad<an kepada

mereka rerrpel bajunya itu. Maka mereka meletallkan gergaji di tengah-

tengabnya lalu mereka membelaturyra.

Ibnu Ishak menyebutkan bahwa sebagian para ulama merryNampaikm

kepadaqa b ahwa 7al<aria telah meninggal tanpa dibunull akan tetapi png

meninggal adalah Sya'ya'*

tut Disebudcan olehAth-ThabaridalamJami'Al Bayan (15/17) dari Ibnu Ishak dengan

bentuk yang panjang.
tttz lbid.
1073 Disebutkan olehAth-Thabari dari Ibnu Ishak dalamtafsimya (15/21).
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Sedaogkan Sa'id bin Jabir berkenaan dengan firman Allah:

)u*f wVA fi)ryL Jtl ti (rV'F& ffi "1so i datangkan

kepadamu lamba-hamba Kami yang memrynyai kchutan yang besat

lalu mereka merajalela di kampung-kampung." Dia adalah Santmrib dari

warga Nenawa di Maushil (Irak) seorang raja Babil.ta" Ini bertentangan

dengan 4a Fng dikatakan oleh Ibnu Ishalc . Wallahu a'lan.

Ada yang mengatakan, 'Mereka adalah sisa kaum 'Aad dan mereka

adalah orang-orang kafir." Demilcian dikatakan olehAl Hasalr-t@s

Ldalma tFE merekabingung dm dihmuh. Demftimjup t ji.Q t|6
dan rrl,r3. Demilcran dikatakan oleh IbnuAziz dm itu adalah pendryatAl

ailabt
Seamgkm lbnuAbbas membacmla, til.6rffi dengm hurufrra'.

Sedangkan Abu Zaid beilcat4 uAl 
flaus, Al Jaus, Al 'Au dan Al

Halrsatmyrb€*elilingdimal@bri."

SedangkanAl Jauharitoz berkata, "Al Jausadatahb€xfi* mashdar

nngkapan ttillr r]l'l* rjlrl dengan kata lain: M€reka masrft ke dalarnnya

lalumeocai apa-apa)@g adadi dalamnlas*agaimmaseseumgmelalcukrt

kegiatan mata-mata terhadap suatu berita. Maksudnya, untuk

mendryatkernya." D€mikimlah memmgkegiatm mda-mdaitu

Sedangkan br;}t adalah angin topm di malam hari. Ini adalatl

padryatAbuLlbaidah.

tt" Sebuah atsar yang disct ultan olchAb,u Hayyan &ln Al Balr (d9) dari Sa'id bin
Iabirdanibmrlshakpogltc, rdiandiscbutkanolchAlMN,aldi(2423)dad Sa'idbh
Jabh.

to" Lih" Ta8toAl HasanAl Bashi (2n0.
roc Qira'ah ini discbutkan olch lbmrAthiyah daditmAl Mulurro Al Waib Q0n62)

dan kcmrdian olch Abu llaryan dalam Al Bahr (6/10) dan lccmrdian ia sanda*an

kcpada Abu As-Sahal dan Thalhah"
ttt' l,'lh. As h-Shihluh (3 I 9 14)
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SedmgkanAtbThabaiberkata'Merrd<amengelilingi di s*ihrrumatF

rumah unhrk mernantau mereka lalu membunuh mereka yang pergi dan

datang."tozt Ath-Thabari menggabungkan pe'ndapat-pendapat para ahli

Bahasa

IbnuAbbas,'M€rekab€rjalan mondar-mandir diantara rumah-rumah

atau tempat tinggd.'aon

Al Farra' bertate'Merreka me,lnbunuh kalim di antra rumah-rumah

kalim.'{m

Sdmgkm Quthrub H@ta,'M€f,d(a tunm.'aar

'Y;i|fi;'e'*r$"DanitulahketetapanyangPastiterlalcsana-"
Maksu&rya, Ketentuan png terj adi dengan tidak ada perubahm padmya

trhenAllah:

'$;t+s Oys g11\ ff''ib7pi$ € 61 I
@wiLl

oKemudian Ka,mi berikan kepadama gilban antuk mengolahk'ott

mereha hemboli daa Kuni membantumu dengan hana kehayout

dan anah+tak dan KamtJodihan kmu kelompoh yang lebih

besahr (Qs.AtIsrat' [17|: O

t@ IJh. Joni' Al Bayo4knyayt (l 5D2).
to Scbuah atsar dari lbnuAbbas dalamAth-Thabai (l5lT2), Ma'cni karyaAn-Nubas

(41123) sedaogkan lafazhp dalam keduanya liai. Disebutkan dengan lafazh ini pula

olchAl Mawardi dalam tafsirryra @ Aq.
to Lift.- Ma'ani Al Qur'an,lca+aqa (2l/l I 6).
sn t ih. FathAl Qadir(31296) danAn-ilrlcatwaAl 'UytnkaryaNMawardi (21424).

'-_-..-.\J1/ Itt)



Firman Allah SWT: *;Hr'$Sttttl "Kemudian Kami

berikan kepadamu giliran untuk mengalahknn mereka lcembali."

Maksudnp, Kedaulatan dm kerrbalinya kehrasam. Ymg dmikim inr t€rjdi

ketika kalian bertaubat dan taat.

IG,mudian dikatakaru *Itu terjadi dengur Daud merrbrmuh Jalut atau

dengan me,mbunutr yang lairurya dengan perbedaan tentang siapa yang

mernbunuhmef,rdra"

<i3 fil1, #t;fS "Dan Kami membantumu dengan harta

lrekryaan dan anak-anak." Sehingga kondisi kalian ke,mbali sebagaimana

smula

W j,Lf '$;l,,rS "Dan Kami jadikan kamu kelompok yang

l&ih bau." Maksudn5a, paling banfakjurnlah personihya daipadamusuh

kalial

An-Nafiir dalahorang yang melarikm diri dari kerabatnya tm

Dikatakan" " Nafi ir dan' N aafir *ma dengan qadiir dn Qaadh An-

Nafrirlcnle,juga sebagal bentukjrnek dai nafar sS tgrvrnp,'nn kaliib, ma' iiz

dan' abiid.'o' Seorang pe,rryrairts bertat4

,blniff*i $t'u o$rr;if'"
Muliakan orang tuo di tengah kawt Qahtlun

Dan muliaknn pula Hinyar kaunlnng besar

rm Dcmikian dikatakan olehAsy-Syautani &lam Fath Al Qadir QngD.
t8 Pcadryat ini disebuttan olchfin-]rfuhas dalnrn Ma'anifuynyt(4/124). Ini adalah

1rndrp* Az-Aryaj sebagaimana dikuatkan olehAbu Hayyan d^l^m Al Bab Al Muhith
(l/r0).

rcr Dia adalah Taba'Al Hushairi. Dan menjadi bukti pcngrrat pada Ibnu Athiyah (8/
563), Al B ahr Al Muhith (6/1 0) danAn-iVr.&z t wa Al' Uyun ktya AJMawardr (21 425).
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Maknanya: Setelatr kejadian pertama ini mereka menjadi kelompok

besrdmpalingbaik kondisirya s$agaibalasnt daiAllah SWTun[rkme,rcka

karena me,reka telah ke,rnbali kepada ketaatan.

i;s ;6,ty"w'naf t r'iGlt ;u";l *;l tt1

Jlf i jt s LLl*-{rt UL 4'p; ;3 1 ;i.U. izfi
@re'Wt:iti.#:fi

olika kamu berbuat baik Oerarti) kamu berbuat boih bagi dirimu

sendiri dan jika kamu berbuat jahag maka (keiahatan) itu bagi

dirtmu sendiri Dan apabila dalang saat hukuman bagi (heiahatan)

yailg hedaa, (Kami datangkan orangotang lain) untuk

menyuramhan muka-maka kamu dan mereka masuk he dalam

masjid, sebagaimana masuh-musuhma memasakinya pada hali

pertama dan untuh membinasakan sehabis-habisnya apa saiayang

mereka kuasai.D (Qs. Al Israa' ll7|t T)

Firman Allah SWT: l:..i\ rGf ;r,,:;i 'tl *Jika kamu

berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri."

Maksu&rya, kebaikan yang kalian lalnrkan akan me,rnberikan mafaat png

ke,mbali kepada diri kalian se,ndiri. 6 ;t 1 All " D an i ilca kamu berbuat

jahat, malra (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri." Maksudny4 maka atas

kalian sendiri.ros5

1085 Demikian dikatakan olehAsy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (3 1297).
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Ath-Thabaritm6 berkata" "Lam unttrk arti kepada, maksudnya, jika

katan berbuat bunrk maka kalian menuju kepada keburukan itu. Dengan

kata lain lagi: Kepadanla keburukan itu ke,lnbali." Hal itu berdasakan firman

Allah Sw'T, @ qJ ;iif 4S'6 
=\ 

" Kor"na s esungguhnya fithanmu t el ah

memerintahlran (yang s edemikian tu) kepadanya." (Qs. Az'z.alzalah [99] :

5) Di mana gi artinya SJt.

Ada yarry mengartikan, "Baginya balasan dan hukuman "

Al Husain binAl Fadhl b ezkat4' Bagirnereka Rabb png rnengarnpruri

segdakejahatan."rc?

Kemungkinan pola ini adalatr firman untuk Bani Israil padamulanya

Maksudrrya, kalian berbuat bunrk maka atas kalian pernhmuhal penawanan

dan perrbinasaan. Kemudian kalian berbuat baik maka ke,rajaan, kelutnran

dan kondisi yang bagus pun ke,rnbali kepada kalian

Bisajugabatrwayang diajak dialog itu adalahBani Israil di zaman

Mtrtrannrad SAW. It{aksudr54 kaliar telatr mengetatrui penOatrulryenaaUu

kalian yangmenerimahukunan atas kemaksidanme,reka makawaspadalatt

dari yang deinikian itr Atar menjadi firman bagi orang{rmg rusyrft Qraisy
ngsedemikiuritu

d*fi GS1V l\$ "Dan aptabila datang saat hukuman bagi

(kej ahatan) yang kedua. " Karena kerusalcan yang mereka lakukan. Yang

demikian itu kare,na meneka mernbunuh Yatrya bin Zakaria pada kali yang

kedua Dia dibunuh oleh raja dari Bani Israil png disebut-sebut memiliki

saudaraperernpuan

Al @tabi bed<afi4'DanAtlrThabai bedcata Nanmla adalah mrdus.

tu Lidn- Jami' Al Bayan (15124).
rc7 Disebutkan olehAsy-syaukani dalamFath Al Qadir (31297).
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Dernikian disebutkan di dalam sejarah. Dia dipengaruhi tuttuk

menrbunuhryra oleh seorang wanita yang bernamaAzbil."

Sedangkal As-Suddi berkata,' R,aj a dari Bani Israil memuliakanYalrya

bnTalcxiadan berkonstrltasi kepadanp dalam baqrak unrsan. Dia meminta

saran kepadanya untuk menikatri anak perempuan istrirya (baca: anak tiri)

sehingga Zakaria melarangnya dan berkata, "Sungguh, wanita (anak tiri) itu

tidak halal bagimu." Maka ibwrla kesal denganYatrya. Ia lalu mengenakan

anak pere,nrpuanya pakaian meratr lang tipis dan dihiasai, lalu mengutusnya

kepada raja ketika ia sedang di tempat minumnya. Ibunya memerintahkan

kepadaqra agar menggodanya. Ketikaraja menghendakiqra iapun me,lrolak

hingga raj a merne,nuhi rya png dia minta- Jika raj a memenuhiryra maka dia

akan merrenuhi apa yang diminta raj a wanita itu meminta agar Yatrya bin

Zal<uiadibunuh dan kepalanya dibawa di dalam sebuah guci dari emas.

Rajapun melakukan rencananya itu hingga raja datang dengan membawa

kepala Yahya bin Zakaria dan ke,pala itu berbicara ketika diletakkan di

dekafrrya,' Dia tidak halal bagimu. "

Ketika pagi menyingsing daratrrya bergolak sehingga dituatgkan debu

kepadanya sehingga darah itu tetap bergolak di atasnya Dia tertrs saja

menuangf,an debu kepadaqa hingga sarrpai di sebuatr kebun di Madinatt

dan ketika itu darahnya masih saja bergolak Dernikian disebutkan olehAts-

Tsa'labi dm lain-laimya

Sdangkan IbnuAsakirAl Hafizh di dalam Tarikhrya dari Al Husain

bin Ali, ia berkata "Seorang raj a di antara para raj a mati dan meninggalkan

isti dan anak perempuannya sehingga kerajaannya diwarisi oleh saudara

lelakinya. Kemudian diahendakmenikah dengan isti saudara lelakiqraitu

Maka dia memohon nasihat kepadaYalrya bin Zakaria berkenaan dengan hal

itr,r. Para raja di masa itu berbuat berdasarkan perintah para nabi. Maka

Zakariaberkata kepadanya, "Jangan menikahinya sesungguhnya dia itu

seorangpelacur." Hat ini membuat si wanitamenjadijauhdari raja, iapun

Tafsir Al Qurthubi



rnencari kabar siealang telahmenyarankan demikian Hinggapada akhiqra

dia mengetatrui bahwa saran itu dari Yahya-

Dia pun berkata, "Yahya harus mati atau harus hengkang dari

kerqiaannlaa." lvlakawanita itu menernui anak perreryuaqra lalu merrbuattya

sedemikian rupa lalu berkat4 '?ergilah engkau kepadapamanrnu ketika dia

di tengah orang banyak. Sunggutr, jika dia melihatnu maka dia akan

memanggilmu ke dalam kamamya dan berkat4'Mintalatr kepadaku apa saj a

yang engkau mau. Engkau tidak akan meminta sesuatu apapun melainkan

aku akan merrberinya'. Jika dia berkata demikian kepadamu maka katal<arr,

'Aku tidak memintamelainkan ke,palaYah5na'."

Ia berkata,'?ara rajajika berbicara tentang sesuatu di hadapan orrmg

baqrak lalu tidak me,menuhinya maka dia akan diturunkm dari keraj aarrrya."

Cradis itu pun melahrkan png demikian

Ibnu Jud'an berkata, 'Maka aku sampaikan hadits ini kepada lbnuAl

Musayab sehingga ia berkate'Apakah dia tidakmerryanrpaikan kepadamu

bagaimana dia membunuh Zakaria?.' Aku katakan,'Tidak.' Dia berkat4

' Ketika Yatryra bn Talrariadibunuh, maka 7at<aria lari dari merek4 mereka

prm mengejarqra hingga sarrpai di sebatang pohon png merniliki dalmn png

mernmggikryra untuk berlirdturg padarrya lalu pohon itu menutrry diri. Namun

dari bajuqratersisa renpelnya yang ditiup angin Sehinggamerekabergegas

menuju pohon itu namun tidak menemukan bekas-bekasnya di sekitarqra.

Mereka pun melihat rempel bajunya sehingga mereka minta gergaji lalu

me,rnotong batang pohon itu hingga Zakaria terpotog bersamapohon itu."

Menurut saya (Al Qurthubi),'TIol ini terlansir dalaaAt-TarikhAl

KabirknyaAth-Thabari danAbuAs-Saib menpmpaikan hadits kepadaku

dengan mengatakan, "Abu Mu'awiph menlampaikan hadits kepada kami

dariAlA masydariAt Mnhal dari Sa'id bin Jabir dari IbnuAbbas, ia berkata

"Isa bin Maryrarn mengutus Yatrya binZakariadi tengatr-tengatr dua belas

para hawari (pengilcut setia Nabi Isa) yang mengajar orang banyak." Di antara

f.r, Surah Al lsraa



hal png dilarang bagi mereka adalatr menikahi anak saudara fteponakan).

Sedmglen raja mereka merriliki keponakan poempuan png dia sukai. . .dan

seterusqaa.

DarilbnuAbbas,iaberkat4'Yahyabn7al<riaditfi usditengah-tengah

dua belas orang hawari png mengajar orang banyak. Di antara hal yang

mereka ajarkan adalatr melarang merekame,lrikatri anak pe,rempuan saudara.

Sedangkanrajamerekame,miliki keponakanperernpuanlmgmenarik dirinya

dan dia hendak menikatrinya Sedangfurr keponakmnla itu setiap hari memiliki

kebutuhan lang hanrs dipenuhi oleh raj a" Ketika hal itu sampai kepada ibuqra

bahwa rnereka melarang me, rikatri keponakan per€,mpuan, maka dia berkata

kepadaputeriqa, "Jika e,ngkau masuk ke nr^rrg raja, lalu iabexkata 'Apakatl

engkau ada kebuhrhan?,' maka katakan,'Kebufutranku adalah agar engkau

me,nye,mbelih Yahya b n Zakaria.' Maka dia berkata,' Mintalatr kepadaku

selain itu!.' Dia pun berkata,'Aku tidak meminta darimu selain ini.' Ketika

keponakannya menolak meminta yang lain, maka sang raja itu meminta

margftok lalu m€ngundmg YahyabnT-akaiakemudiar raja meryrcnrbelihqra.

Warita itu meneteskan dratrryra di muka btuni hingga drah itu terus bergolalq

Allatr mengirim Bukhtanashar kepada me,reka lalu me,mbunuh mereka derri

darah itu hingga drah itu tenmg ke,nrbati. Maka untuk drah itu ia merrbunuh

tujuh puluh ribu orang dari mereka

Di dalam suatu riwayat disebutkm tujuh pultth lima ribu orang.

Sa'idbinAl Musayyab berkata, "Itu adalah diyat (dada)bagi setiap

orangnabi."

Dari Sffifr binAtlriyab dia berkata, 'Dibtmuh di atas batu yang ada di

Baitul Maqdis tujuh puluh orang nabi di antara mereka adalah Yahya bin

7:.l<frilL"

Dari Zaid bin Waqtq dia berkata, "Aku melihat kepala Yahya di mana

mereka hendak menrbangun masjid Damaslnrs. Dia dikeluarkan dari bawah

ITafsir Al Qurthubi I



sebuatr tiang di antara sejumlatt kubah yang benrutan dengan mihrab dan

langstmg menghadq ke timur. Sedangkan larlit dan rarrbutqra tetap seperti

apa adanya dan de,ngan tidak adapenrbatran."

Dari Qurrah bin Khali{ dia berkata 'Langit tidak akan menmgis atas

seseorang kouali atas Yatrya b n 7al<eria danAl Husain binAli. Ketika langt

berwarna merah maka itu adalah tangisanrryra."

Dari Suf)rm bin Ulainab diaberkata''fempat paling bunft ya:g dialarni

anak-cucu Adam ada di tiga ternpat, pada hari ketika dilahirkan sehingga

keluarmenujukryungpenrfi kesedihar Padamalank€tikamenginry dengan

orang-orrmg mati lalubertetangga dengan tetanggapng tidakpernatr melihat

ormg seperti mereka danpadahari ketikadibargkitkm sehinggamenyaksikar

pmandangan ngbeltunpemahme,r'ekalihat."

Allah SWT berfirman kepadaYatryra berkemaan dengan tiga tenrpat itt1

pada hari ia dilahirlcan, dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia

dibangkitkan hidup kenbalr." (Qs. Maryam I I 9] : I 5). Semua itu dari sej aratr

tersebul

Tentang sirya png diutus kepada me,reka pada kali yang pertam4 hal

ini diperdebatkan oleh para ulama

Ada lag mengatakan,'tsu**rtanashat" Ini dikatakan olehAl Quqairi
Abu Nashr yang tidak pernah disebutkan oleh orang lain.

As.Suhaili berkat4'Ini tidak benar, karena penrbunuhanYahya setelatr

pengangkatan Isa. Sedangkan Bukhtanashar ada sebelum Isa bin Maryam

dengmjedawaktu yang sangat panjang sebelum Iskandar, sedangkan antara

Iskandar de,ngan Isa kira-kira tiga ratus tatrun. Akan tetapi dia bennaksud di

kesempatan yang lain ketika mereka membunuh Sya'ya. Ketika itu

Bukhtanashar masih hidup. Maka dialah yang menrbunuh mereka dan

mernbinasakan Baitul Maqdis dan me,ngejarmereka ke Mesir lalu mengusir

t-*- l



mereka"

Ats-Tba'labi Hata, "Siapa yang meriwayatkan bahwa Bulrttanastmr

adalah orang png meryerbu Bani Israil ketika mereka mernbunuh Yahya bin

7al<ariaadalatr salah menurut para atrli biografi dat sejaratu karena mereka

sepakat bahwa Bukhtanastrar sesungguhnya menyerang Bani Israil ketika

me,nrbunuh Syra'ya di zunm Imia"

Merelo berlrat4'Dri zaran Irmia hinggapernbinasaan Baitul lvlaqdis

oleh Bntlrtanashar, hingga kelahiran Yahya blnTakariaadalah 461 tahun.

Yang derrftian itr krena mereka menyirykan sejak zunat pensusaran Baitul

lvlaqdis hingga pe,rnbangunaruryra di zamm Kusk adalah 70 tahrn. Kemudian

setelatr perrbangunannya hingga munculnya Iskandar di Baitul Maqdis 88

talnrn Kemudian setelah kerajaan lskandar hingga kelahiran Yahya adalah

363tahun."

Menurut saya (At Qurthubi), "Semua itu disebutkan oleh Ath-

Thabari.rGt"

Sdangkan Ats-Tsa'labi berkata, 'Yang b€nar dari semtra itu rya yang

disebutkm Muhammad bin Istralg ia b€rkatil KetikaAllah mengangfut Isa di

tengah-tengah rner€ka maka mereka membunuh Y&fra

Sebagim ormg rnengatakan,'Ketika merrekammbunutr 7:,kfri4makl

Allah mengirirnkm ke te,ngah-te,ngah mereka seorang qi a di antara para raj a

Babilonia png bemana Khadus. Ivlaka dia bogerak menuju mereka dengar

wagaBabiloniadanmuncul di had4anmerdradi Sym" Kmudianiaberkata

tat Lih" Kisah-kisahyang lalu dalam Ar-Tariffi Al Kabirkar1na AlbTbabari (3113) dan

apa-apa yang datang scrclahnya. Scbagian darinya discb,uttan olch lbnuAthiyah dalam
Al Muhanar Al Wajiz (10126l-262) dan ia berkata" "Ath-Thabari telah meoycbutkan
bcrkeoaan dengan ayat ini sejumlah kisah yang panjalrg di antaraq'a thusus berkcnam
dengan sejumlah ayat dan kebanyakannya tidak khrsr. Matna-makna ini tidak bakn,

oleh sebab itr ahr mcringkasnya."



kepada kepala pasrkan tentaranp,'Aku telah bersurnpah kepada T\thanku

jikaAltah memenangkanl<u atas Baitul Maqdis makapasti aku bunuh mereka

hingga darah mereka memgalir di tengahtengatr pasukan telrtaraku' . Lalu dia

memerintahlsn agarmerrbrunrhmereka sernua

Maka perrimpin pasukan masuk Baitul Maqdis dan me,lrernrkan di

dalanrnya darah png bergolak. Maka dia bertarryrakepadame,reka sehingga

merekamenjawab,'Darahkubanpngkanripersanbahkm lalu tidak diterima

dari kami sejak 80 tatrun lalu." Dia berkata, "Kalian tidak memberikan

kepercayaan kepadaku-" Maka dia sembelih di atas darah itu 770 pulutt omng

dari para pe,mirnpin mereka namun darah behmr tenang. ldaka dia datangkan

lagi 700 budak yang disembelih di atas darah itu, namrm darah belum pula

tenang lvlaka diperintahkan agar diserrbelih T000 orang dari tawanan mereka

dengan para istriqra yang kemudian diserrbelih di atas daralU namrm darah

jugabelumdingin

Maka dia berkata, "Wahai Bani Israil, jujurlah kepadaku aku tidak

akan merrbiarkan pengumbar fitrah dari jenis kelamin perempuan atau laki-

laki melainkan aku sembelih." Ketika mereka melihat upaya itu, mereka

berkata, "sesungguhnya ini adalah daratt seorang nabi dari kalangan kami

yang melarang kami dari perkara-perkara yang dimurkai Allab maka kami

menrbrmuhnya. Dan ini adalatr darahnya. Dia bernama Yahya bin Zakaia.

Dia tidak pematr maksiat kepadaAllah sama sekali sekalipun sekejap mata

dmjugatidakmemiliki keinginan urtrkmaksiat"

Maka ia berkatq "sekarang kalian sudah jujur kepadaku" lalu dia

bersujud dmberkat4'Karena itulatr dendam ke,padakalian" Diaperintatrkan

untuk menutup pintu lalu berkat4 'I(eluarkan siapa saja yang ada di sini dari

pasrkan Khrdus." Diamenlendiri di tengah-t€ngah Bani lsail lalu berkata,

"\Mahai Nabi Allah, watrai Yalryra bin Zalcaria, TUhanku dan T[lunmu tela]t

me,ngetatrui apa ymg telah menimpa kaummu atas pertarryaannla terhadap

dirimu. Maka temanglatr de,ngan izin Allatr, alnr tidak membiarkan satu

I Surah Al lsraa' 
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orang)un dari mereka" Maka temanglah darah Yahp bin Zakaria dengan izin

Allatr',,lza wa Jalla. Lalu dihilangkanp€p€,rangan dari mereka

Dia berkat4 "Wahai Rabbku, aku beriman kepada apa-apa yang

diimani dan dinftakanb€rmrolehBani Isail." NdakaAllah SWT mernberikan

wahyu kepada pemimpin para nabi: Sungguh seorang pemimpin yang ini
seorang mulorrin dan jujr:r."

Kemudian dia berkat4 "Sesungguhnla musuhAllatr adalah Khardus

yangmenyuruhkumembunuh sebagian dari kalian sehingga darah kalian

mengalir di tengahtengah pasukamya- Dan aku tidak melanggarpaintahnya-

Lalu dia memerintahkan kepada mereka agar menggali parit, kemudian

menrbawa harta mereka berupa unt4 kuda baghal, keledai, sapi lalu mereka

merqrcrnbelihnlasehinggadaratnryamengalirditengah-tengatrpasukantentra

Dia juga memerintahkan agar orang-orang yang dibunuh sebelum itu
dilemparkan di atas temak-temak mereka yang telah dibunuh. Kemudian dia

pulang meninggalkan mereka menuju ke Babilonia- Dengan demikian Bani

Israilnprispunah"

Menurut saya (Al Quthubi), "Dalam masalatr ini ada sebuatr hadits

marfu 'yang panjang dari hadits Hudzaifah. Karni telah menulisnya dalam

lotab At-Tadzkirai di dalam bab-bab tentang hadits-haditsAl Maddiy. Kami

sebutkan sebagian darinya di sini yang bisa menjelaskan makna ayat dan

mena$id<eryq/a"

Hudzaifah berkata: Saya katakan, "Wahai Rasulullah, Baitul Maqdis

sangat agung di sisiAllall sangat besar balraya yang dihadapiryra dan sangat

tinggi kemuliaannya-" MakaRasulullah SAwb€rsabd4

:..,lyl,, ry'$s i. ot}r.ilt if;.ypAl
,r. _t-.. .i

)-,'))
toat oi,.. L. -t^.. .i
_1il ?tu-) i) +i{.2 i.-D)

),. (. zt

,ht u s,

a

"Dia itu ntmahyang paling agung di antara ntmah-rttmah yang



dibangun oleh Allah untuk Sulaiman bin Daud AS. Dibangun dari

ernas, perak, permata, yaqut dan zamrttd."

Demikian itu karena Sulaiman bin Daud ketika membangunrryraAllatl

SWT tundukkan bagiryajin sehingga dia datang de,ngan meinbawaemas,

perak dan segala sesuatu dari barang tanrbang. Merekajuga datang de,ngan

membawa permata dan pqut se,rta zamnrd. Allah SWT menundukkanjin

untulrryra sehingga dia membmggnnla dari semuajenis baang ini. Htdzaifah

berkata: Maka aku katakan, "Wahai Rasulullalu bagaimana barang-barang

ini terambil dari Baitul I\daqdis?." Beliau menjawab,

'*el; i:r'*-,t;Vi r14t ;fir f*L a ,p;t ,s.Lt',rt';';3 
,zp it^t 'i* ;rc: o1Lit'u t;'izi

'btAA #e et .f]li 6V'P4L w.6inJ'n'tlt+ ti|*\Yr**:a
Jelt \P)Ju;'St t:#3 u!";!t'4. frLi @'$i: tG3 3r*r"rta,6 3*:-.tVJl
t)4 .);. A ok'Y '#r Jt;\i bob id"\Jrt irtt r*'t
ll iV: ull;; JL tl';r,,Lu ;*\i zS'o u^i"Ar

.b:?t j. ttj,;iU- f;Gl, .'JG.'&)l 6:;ti{e W
? ':rili'; .rc iv )r3t, q41t fi;4ur'65,Ya;::

. . .a'. , . /- . . t 
- a.t - . a

4a-Ll ;'6 ):*'u * J\;\C;i+' ,V:
*:;v. e'u'd-S-f a,v q'ofi' -is *f a o Ht
u ,j i'ir?-tt ,!y;if ,Pt & UrilU;'d\;u
'n ,k 

"lt',J;lt'U; 
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t . -t / O /aiD.,.-rr. a al. ,t.t . t. .

?r:)t|ry,'#'^i:t y* ot'at J1blc o!"At *; A
ltiyts:'H;: i;i$. iifi i;i u t5,i

tiol .r.:{l -f:-f)
"it a. eyi @r4rg'; ciigili$i',bstL'J*drt
f *'*i,r;i;u)A;f '*|'#3'ifu f,,
b;'rf e W Ol *V rd'# JL'a-lt, ul.,At q.
A;:;iLetiLU & tfiitl+';;,.*;.l iU e,'
ut- *Q;';-#it lr,-# Jl *,r,o1^;lt,i.
';:r<!i {it #. A., ;"i$l

edjfr T\...i--*\t:
"Sungguh Bani Israil itu latil(a merela maksiat kepada Allah dan

membunuh para nabi maka Allah kuasakan atas mereka

Bukhtanashan Dia adalah seorang Majusi dan menjadi raja
lraumnya selama 700 tahun. Ini adalah bubifirman-Nya, 'Maka

apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari
kedua (kejahatan) ita, Kami datangkan kepadamu hamba-

hamba Kamiyang mempanyai kekuatan yang besar, lalu mereka

merajalcla di kampung-kampang, dan itulah kaenpan yang
pasti terlalesana'.

Alrhirnya mereka masuk ke dalam Baiul Maqdis, membunuh kaum

pria, menawan kaum wanita dan anak-anak, merampas harta-

benda dan semua yang ada di dalam Baitul Maqdis dari segala

jenis benda tersebut. Lalu mereka menganglattnya di atas seratus

tujuh puluh ribu gerubak hingga merela titipkan di bumi Babilonia.

Sehingga mereka tinggal di sana dengan mempel<erjakan Bani

Israil dan menguasai mereka dengan penuh kehinaan, silcsaan dan

pelajaran selama seratus tahun. Kemudian Allah 'Azza wa Jalla

(),€.t



mengasihi mereka sehingga memberikan wahyt kepada salah

seorang raja di antara para raja Persia agar berialan menuju

orang-orang Majusi di Bumi Babilonia dan menyelamatkan siapa

sajayang ada di bawah tangan mereka dari lwlanganBani Israil.

Mala raja itupun berjalan menuju kepada mercka hingga aWtirnya

masuk bumi Babilonia lalu menyelamatkan orang-orang yang

masih tersisa dari kalangan Bani Israil dari tangan orang-orang

Majusi. Juga menyelamatkan perhiasan yang dahulunya dari

Baitul Maqdis dan Allah mengembalikannya kepadanya

sebagaimana semula dahulu. Kemudian berkata kepada merelca,

'Wahai Bani Israil, jika kalian kembali kepada kemal<siatan-

kemalrsiatan maka kami juga akan kembali menindas kalian

dengan penawanan dan pembunuhan. Ini adalah buHifirman Allah

SWT, 'Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan

rahmat(Nya) kepadamu; dan sekiranya kamu kembali hepada

(lecdurhakaan) niscaya Kami hembali (mengaztbmu)' .

Ketilra Bani Israil kembali kc Baitul Maqdis mereka kembali

kepada kcmaksiatan-lcemal<siatan sehingga Allah menguasakan

atas mereka raja Romawi, Kaisan Ini adalah bubi firman-Nya,
'...dan apabila datang saat hukuman bagi (keiahatan) yang

kedua, (Ka,mi ddanglwn orangerong lain) untuh menyuramkan

muka-maka kamu dan mereka masuk ke dalam masiid,

sebagaim ana musu h-m usu hmu m emasukinya pa.da kali pertama

dan untuk membinasalan sehabi*habisnya apa saiayang mereka

h.asoi'."

Sehingga mercla rnenyerang di darat dan di laut s ehinga merurw an

dan membunuh mereka, merarnp(N harta dan istri-istri mereka.

Mereka juga mengambil semua perhiasan di Baitul Maqdis dan

menganghunya di atas 170.000 gerobak hingga mereka titipkan



di dalam sebuah gereja dari emas. Semua barang itu sekarang

berada di dalamnya hingga diambil oleh Al Mahdi lalu
mengembalikannyalce Baitul Maqdis. Yaitu dalam 1700lapal laut

yang dilabuhkan di Yafa hingga semua barang itu dipindahkan kc

Baitul Maqdis dan di sana Allah menghimpun orang-orang

terdahulu dan orang-orang terkemudian ... Hadits. r08e.

Firman Allah SWT: d*fi 'G', ,V li$ "Dan apabila datang saat

hulatman bagi (lcej ahatan) yang kedua." Mal<srdny4yang kedua kalinya.

Jawab r3l aihitangkan. Asalryaberarti: Kami datangkankepadamereka- Ini

ditunjukkan oleh kata: 1fu. "Kami datangkan" yar;g pertama.r0e0

'H ;i 1 ;i4. " (Jntuk m enlruramknn mulca-mukn kamu." Maksudnya,

de,ngan pe,nawanan dan peurbunuhan. Sehinggajelaslahpenganrh kehinaan

di wajatr-wajah mereka. Maka i:;r$."(Jntuk menyuramlcan" berkaitan

dengan sesuatu yang dihilangkan Maksudnp, IGmi datangkan parahanrba

untuk melalorkan apa-apa ),ang menyuramkan wajalr-wajatr kalian.

Ada yang mengatakaq' Yang dimalsud dengan waj ah-waj atr adalah

kemuliaan"rDr Maksudnya, untuk menghinakan"

Sedangkan Al Kisa'i membacanya : r'i7i.tn' dengan huru f nun dan

fatlnh pdahurufhanzah" IGta koja pqg me,njelaskm tentang dirinla sendiri

yang diagunglen. Suatu pengungkapan dengan kata-kat a: €r'?1, $5., tfilj
dan semacamnya yang menggantikan r*.Y*gmenguatkannya adalah

Qira'ah Llb n br1jto' dengaa nundan huruf taukid.

tw Lih- At-Tadzbirah,h- 63 I dan setelahya....
tw Lih. Al Bahr Al Muhith (6/10).
wr t ih. Fath Al Qadir (31297).
tw Qira'ah Al Kisa'i yang disebutkan oleh An-Nuhas dzlarn Ma'ani karynya @/

124), Ibnu Athiyah (l0i26/.). Ini adalah salah satu dari Qira'ah yang tujuh rnacam
sebagaimana dzlamAs-Sab 'ai karya Ibnu Mujahid, h. 378.

r0g3 Dalam dua buah referensi yang banr lalu. Ubai rnernba 
"uii:F.dengan 

zzz ringan.
Ini adalah dari Qira'ah yang aneh sebagaimana dalamAl Muhtasib (2115).
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SedangfunAbu BakarAlAmasy, Ibnu Watstsab darllmzahbinAmir
membaca: r'11.'o* dengan hurufyc' unhrk menunjukkan satu pelaku dan

dengan hamzah berfathah. Ini memiliki dua aspek, pertama: agarAllatr

men)4rankan wqiah-wajah kaliut Kdua: agrja{i itr melD4rrankan wajatr-

wajahkalian.r@s

Sodangtrrr 1ang lainnla memrb wu U) H.dengar hunrflz' dan lwnzah

ber-dhammaft me,nur{ultcan kepada jamak. Maksudnya agar para hamba

yang memiliki kekuatan besar itu me,rryaramkan waj ah-wajatr kaliao-

lir.Q: ii,Jll l*s tA3r-frlbU: "Dan mereka

masuk lre dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya

pada kali pertama dan untuk membinasakan." Maksudnya, untuk

menrsal*an dan menglrancurkan. Quthn$ berkata'tne,mbinasakan" rffi .

l',JL C "Apa saja yang mereka htasai." Maksudny4 apa-apayarry

mereka berlarasa atasnya dari negeri kaliaq fr$ * Sehabis-habisnya" .

tB Ini adalah Qira'ah yang tujuh macam sebagaimana dalamls",SaD'ai karyra Ibnu
Mujahi4h"378.

tw Ijh. An-Nulut wa Al'Uyn (21425), Fath Al Qadir (31297) dn Al Bahr Al Muhith
(dll).
t6 Disebutkan oleh Al Marvardi dan Asy-Syaulani dalam dua referensi yang baru

Ialu
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FlmanAllah:

A4su.'iQ rtt+i s b'J elty"5*i ol Fs ;r3
@rre'

oMudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat(Nya)

kepadamu; dan sekiranya kamu kembali kepada (kedurhakaan)

niscaya Kami kembali (mengazabmu) dan Kamijadikan neraka

Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman.n

(Qs.AlIsraa' [17]:8)

FirmanAllahSWT: 'bi ol FS i*b"Mudah-mudat anItulnnmu

alran melimpahkan rahmat(Nya) lcepadamu.'Ini adalah sebagian dari apa

ng mereka sampaikar di dalan kitab me,rreka Dan f,i,,i "Mudah-mudalnn"

adalahjaqji dariAllah untuk merrberikanjalan keluarbagi mereka Dan,rLil
"Mudah-mudahan" dari Allah wajib hukumnya tosl. #i oi
"Melimpahkan rahmat(Nya) kepadarnu". Setelah dendam-Nya kepada

kalian semua. Demikian juga yang telah terjadi. Sehinggajumlah mereka

meqi adi sangat baqrak dan sebagian dari mereka menjadi raj a

fiL'iJeb| "Dan sekiranya kamu kembali kepada

(kedurhakaan) niscaya Kami kembali (mengazabmu)." Qatadah
'Mereka ke,nrbali (kepada kedurhakaan) sehinggaAllah SWT

mengutus Muhammad SAW kepada mereka hingga mereka m€,nyerallkan

j iarah dengan tunduk."r oet

Diriwalatkan dari IbnuAbbas dan ini bertentargm dengan png lalu

r0e7 Dia menunjukkan kepada kebenaran terjadinya sesuatu yang dikhabarkan
sebagaimaoa lglah kami sebutkan di atas.

rm Sebuah atsar dari Qatadah yang diriwayatkan Ath-Thabari (15/35) dan ini ada
dalamAl Bahr Al Muhith(6lll).
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ttalam hadits dan lain-lairt

Al QuEnairi berkata, "Telatrjatuh suatu hukurnan atas Bani Israil dua

kali di tangan oftulg-orary lCIfr dan satu kali di tangan kaum muslim. Adapun

disini ketika mereka ke, zrbali (kepada kedwhakaan) sehinggaAllatr ke,mbali

(mengazab) mereka" Dengan demikian pendapat Qatadah benar.

fG 'ryrlSl:.'V fui "Dan Kami jadikan neralcalahannam

penjara bagi orang-orang yang tidak berimaz." Maksudnya, tempat

penatranan dan penjara,tB dari kat a'littpng artinya penjara.

Al Jauharirrm berkata, "Dikatakan: tiraL '/)X-'o:tai artinya

menyempitkan dan mengelilingnya." Sedangkan ';*t artinya adalah

kesempitan dan orang kik'tr. jrtt artinyajuga wanita yang berbuat baik.

'i*t artirya juga sisi. lrair artinya juga ke,pemilikarU karena ia tertutupi.

'#rjuga berarti karpet. Allah SwT berfirman, '#ti;;,
fE, ';g-;d$. "Dan Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi

ororg-oiong yang tidak beriman." NQusyairi berkata, "Ini dikatakan

tertradap orang yang terikat oleh kondisi terpenj ara karena tekanan sebagtan

atas sebagian1mglain"

Al Hasan berkata, "Maksudnya, adalatr kasur dan alas."rror Pergi

menuju kasr yang digelar, karcna orang-orangArab me,lrarnakan karyet png
kecil dengan nama foashiir Ats-Tsa'labi berkata,'Ini alasan yang bagus."

t@ Ini adalah ucapan Qatadah sebagaimana dalamAth-Thabui (15135), Ma'ani At-
Nuhas (4/1260) dan Tafsiru Ibni Katsir (5/45).

I t00 r ih. lsrrasr, ihhah Ql 63 l).
ttot gsluah atsar dari Al Hasan yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari (15/35). Juga

dalan Ma'an karyaAn-Nuhas (41126),Tafsir Ibnu Katsir (5145), Al Bahr Al Muhith (61

ll) dmAn-Nulcat wa Al 'Uyun (21426).
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FirmanAllah:

U;tr Ufi ,as iil C d. o Xbr;At t s L!

t*t S'u,ifr I'f; g (# Gl'l ii,r;wi $k
@ LiJf u.t'.to .J g Gi ;t{V

oSesangguhnyaAl 
Qur'an ini memberikan petunjuk kepada Qalan)

yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orangqrang
mu'min yarrg mengerjakan amal shalih bahwa bagi mereka ada

pahala yang besan Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak
beriman kepada kehidupan akhirat, Kami sediakan bagi mereka

azabyangpedih.D (Qs.AI fsraa' [7]: 9-10)

Firman Ailah SWT: iil Cr*c*ot,-Ft tg',t)
" Sesungguhnya Al Qur' an ini memberilcan petunjuk lcepada (i alan) yang

lebih lurus." Ketika disebutkan tentang mi'raj disebutkan pula tentang apa

yang ditetapkan atas Bani Israil. Yang demikianitu menunjukkankepada

kenabian Muhammad SArilf. Kemudian menjelaskan batrwa Kitab yang

diturunkan oleh Allatr kepada beliau adalah sebab petunjuk. Makna

?il :lr*"Kepada (ialan) yang lebih lurus" adalah jalan yang lebih

benar dan lebih lurus dan tepat. Maka O$ ailaUn"a'ar untuk sesuatu yang

disifati png ditiadakan. Maksudnya" jalan menuju kepada nastr png lebih

lunr&

SedagkanAz-Zuiiaj berkaf4'Untuk s*uah keadaanyang lebihbagus

dari segala keadaan. Yaitujalan mengesakanAllah dan beriman kep adapaa

rr02Ini adalahpendapatAn-Nuhasjuga sebagaimana dalamMa'anikaryznya@1127).
JugaAz-Zrnakhsyari sebagainrana dzlatr.Al KasysyafQ/253). Ia b€rkat4 'lagaimanaptm
kernanpuannya dia tidakrnenennrkan yang dibakulon. Perasaanbalaghah yang engkau
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i.rsul-Nya"ll@

Demikian dikatakan olehAl Kalbi danAl Farra'.

Firman Allah SWT: ,;";J*rt 6F. U.$'wr'fr'jtr143 "Do,
memberi lrabar gembira kepada orang-orang muloninyang mengerialan

amal shalih", telah dijelaskan di muka. i '"1 "Bahwa bagi merelu."

Maksudnya, sesungguhq,abagi merekq ,; f;f "Pahalayang besar."

Yaloi,surga

i-fl, A;'t* Afi 'rtb "Dan sesungguhnya orang-orang yang

tidak beriman kepada kehidupan aWrirat." Maksudnya, memberi kabar

batrwa bagi musuh-musuh mereka suatu hukuman. Al Qur'an sebagian

besamya berisi j anj i dan ancatrum.

Hamzah dan Al Kisa'i membacan),a '.4-!ro3 dengan tanp a tasydid

denganfathaft pada hunr f ya ' dan dhammah pada hunrf.gdn . Dan ini telah

dijelaskan-

FirmanAllah:

;;osyuj":rii eui
oDan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa

untuk kebaikan Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa."

(Qs.AlIsraa' [17]:11)

FirmanAllahswr, ;{U ,i;ES rtt P{ i.lur"ooomanusia

dapatkan adalah ketika dengan peniadaan. Karena dalam menghilangkan sesuatu yang

disifati dari keagungan menghilangkan kejelasannya." Lfi,. Ma'an kar1la Al Far:a' (21

Il7)dzn Al BahrAlMuhith (6/13).
tto qira'ah ini disebutkan oleh lbnuAthiyah (l 0/266), Abu Hay5ran (6/13) dan ini salah

satn dari qira'ah sab' ah (tujuh cara baca).

*;e,,,-ii assl;;v
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mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaiknn." Ibr,u

Abbas dan lain-lainnya mengatakarq "Itu adalah doa kebunrkan seseonmg

untuk diriqra se,ndiri dan anak-anaknyra ketika dalam keadaan keluh kesah

dengan sesrahr Fngtidak ditla4l€ntrntuk dikabulkm,'YaAllah, binasakan

diq"r tor dan semacamnya.

;{U ;'r;e i "Doanyauntukkebai,taz." Maksudnyq sep€rti doanya

kepada Rabbrya agu rne,rnberinp kesetratan" JikaAllah mengabulkm doarya

yang buruk untuk dirinya sendiri pasti ia akan binasa, akan tetapi dengan

karunia-NpAllah tidak me,lrgabulkan doa buruk itu. Senada dengan a),at ini

adalatr firmanAllalr ;t9 -ijt;4i ;]t,r{'fi iE;iiS t "Dan twhu

sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti

permintaan mereka untuk menyegerakan lcebaikan... " (Qs. Yuunus [1]:

1 I ) Telah dijelaskan di muka

Adajuga ),Elg mengatalr.m,'A)'at ini turun berkenam denganAn-Nadhr

binAl Harits yang berdoa dengan mengatakan,tros t'i; 3r( t44i
l.tyt*6 j ,i-A)i A'-{t+ tiL'rb.6'a;a bit;fr'; "Ya

Allah, jilra benl (Al Qur'an) ini benar dari sisi Englcau, malca huianilah

lrami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada lcami azab

yang pedih. " (Qs. Al Anfaal [8] : 32)

Ada pula yang mengatakan,'Berdoa untuk memohon apa-apa yang

dilarang sebagaimanaberdoa unfirk memohon sesuatu )ang dibolehkan"

Dihilangkan huruf wau darikalimat, i,r;1i iJi-; "Dan manusia

mendoa" smilalafazh dan tulisaq akan tetryi tidak dihilagkan s€caramakna

kaena posisirya dalah rafa' sehingga dihilangkan untuk menerirna hvnfi lam

"q Sebuah atsar yang dilansir olehAth-Thabari(15137),Ibuu Katsir (5/46), danjuga
ada dalam Fa th Al Qadir (3 I 299) dzr- A d- Dun Al M antsur (4 I I 66).

tt6 t ih. Fath Al Qadir (3 1298).
tt6Lih.I'rab Al Qur'an,karyaAn-Nulns (21417) danFath Al Qadir (31298).
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. ukun.rro6 SebagaimanafirmanAllah sWT, @4(j LU "KelakKami

akan memanggil malaikat Zabaniyah." (Qs. Al 'Alaq [96]: 18)

Jb,;fi'ffr & "...dan Allah menghapuskan yang batil..." (Qs. Asy-

Syuuraa p2\:29 lrw:fiiffipA3;3 "...dan kelak Allah akan

memberilran kepada orang-orang yang beriman ... " (Qs. An-Nisaa' [4] :

146) s[jlt >tji_ "...penyeru (matailcat) nenyetu... " (Qs. Qaaf t50]: 41)

iliil(*Lli "...^aka peringatan-peringatan itu tiada berguna (bagt

merekn" (Qs.Al Qamar [5a]: 5)

'lt+L;"I.lii ;s(3 "Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesd'

Maksudny4 Tabiatrya adalah tergesa-gesa. Dia suka tergesa-gesa dalam

meminta sesuatu Fng burulg sebagaimana dalarn meminta sesuatu png baik.

Ada yang berpendapa! "Ini mengisyaratkan kepadaAdam AS ketika

ia bangkit sebehln disatukan ruh ke dalam dirinya secara se, rrpuma"r rm

Salman berkata, "Sesuatu yang pertama diciptakanAllatr SWT pada

Adam arlalah kepalaqra sehingga diabisa melihat, lalu menciptakan tubuhqa-

Ketika telah sanrpai waktu Ashar tinggal kedua kakiqra dan belum ditiupkan

ruh kepadanp. Sehingga dia berkat4'Wahai Rabbku, seg€rakan sebelum

malamtiba'.rro8 Maka itulah firman-Ny4 !5i; jFif i;1*5 6an adalah

manus ia b ers ifat t erges a- ges a) ."

Sedangkan IbnuAbbas berkat4 'I(etika usai peniupan ke pusatrya

makaiamelihat kepadajasadnla lalu iahendakbangun namrmbehnn manrpu

Makaitulah firman-Nya .lt* j"3if i1*5 6an adalah manusia bersifut

tetgesa-gesa). "rr@

tt@ Lih. Fath Al Qadir (21299).
ttc Dia adalah Salrnan Al Farisi RA. Sedangkan atsar darinya ditakhrij oleh Ibnu Jarir

( 1 5/37) dan Ibnu Ka6ir (5/46).
tro Sebuah atsar dari lbnuAbbas yang dilansir olehAth-Thabari (15/37) yang panjang

sekali.



Sedangftan Ibnu Mas'ud berkata,'lGtika ruh masuk di kedua matanya

maka ia melihat-lihat buah-buahan surga. Ketika ruh itu masuk ke dalam

pe,nrtryra maki dia pun ingin makaq ia lalu melompat sebelum ruh mastrk ke

dalam kedua kakinya ia tergesa-gesa untuk me,ndapat buah-buatran surga.

KarenaqraAllatrberfirmarU * b !.Jlli',rL "Maruuia telah dijadilan

(bertabiat) tetges a-ges a. " (Qs. Al Anb iyaa' l2ll: 3 7} Demikian disebutkan

olehAlBaihaqi.

Dalam Shahih Muslim tertera riwayat dariAnas bin Malik bahwa

Rasulullah SAW bersabd4

',w* .ki olt'rtti3, Y S;'*J ai:'i sw ^itt'r? tr
vb3b fiu?J;fi1:) *.;(,'HyW.-;1t

ilta't
"Ketika Allah SW membentuk Adam di dalam surga malca Dia
meninggalkannya menurut kehendak Allah sendiri. Sehingga lblis
mengelilinginya untuk melihat apa gerangan malchluk itu. Ketika

ia melihatnya berlubang maka dia mengetahui bahwaAllah telah

menciptakan maWtluk (manusia) yang tidak mampu menguasai

dirinya s endiri. " Hal ini telah dij elaskan di muka

Adajuga yang me,ngatakan,'Rasulullah SAWmenyerahkan seorang

tawanan kepada Saudah yang kemudian mengaftrh kesalcitan" Ivlaka Saldatt

pun bertarryra tentang apa png dirasakan, dia menj awab, "Aku mengaduh

karenakerasqapulailan danpenawanatl" Ivlaka Sandah lepaskm ikatmqra
Dmketikaiatidurtawanan itupurmelarikan diri. Lalu dia sanpaikm kepada

Nabi SAW sehingga beliau bersabd4

**'it:t
"Semoga Allah memotong kcdua tanganmu."



Ketika pagi Saudatr menunggu tibanya bencana atas dirirya. Namun

beliau SAtrI/ bersabda,

,S.f 'u t6"I;- \ i;, & Aa:' ,W'of jul;i:r .,JJf; j1
';;t'n&;- K';;f 7.,fi t;;

"Sungguh aht telah memohon kepada Allah SW sudi kiranya

menjadikan doa burukku atas orang yang tidak berhak untuk

mendapatkannya dari kalangan keluargaht sebagai rahmat,

lrarena aht adalah manusia biasa yang bisa marah sepefti manusia

lainnya yang bisa marah." Maka turunlah ayat ini. Demikian

disebutkan olehAl Qusyairi Abu Nashr rafr rz ahullah Ih'ala.

Sedangkan dalan Shahih Muslim tertera riwayat dari Abu Hurairah,

ia berkat4 "Aku pematr me,nde,ngar Rasulullah SAW bersabda,

t:$1Li ,_Jrt Ft L*A;- c? '*x-H. i?J ct,t+i
'n-ue'rf '* ,f '-1;t ,yi 6i ,;-+t i t:* ?)+

: . i t . ..y.t i; Wt \^ih Z.,w'i tl);Lu

"Ya Allah, sesungguhnya Muhammad adalah marutsia biasa yang

bisa marah seperti manusia biasa. Dan aht telah membuat

perjanjian dengan-Mu yang Engknu tidak akan menjadikan aht
mengingkarinya. Siapapun seorang mulonin yang pernah aht
sakiti atau aht caci atau alat pulail maka jadilcanlah semua itu
penghapus dosa baginya dan sebagai sarana taqarrub .

(pendekatan) kepada-Mu baginya lcelak di hai kiamat. "r rr0 Bedfir
pula riwayat dad AiExah dan Jabir.

rrto I{R. Muslim pada pembahasan tentang berbuat bailq bab: Orang yang Dilaknat
dan dicelaNabi SAW (4/2000).

l[ Surah A1 lsraa' I



Adapulalmgmengatakarl'Makna: :Jt+, e{ ii*5 gan aaaWt

manusia bersifat tetgesa-gesa,), maksudnya, mengutarnakan yang cepat

sekalipnn sedikit darip ada ymg alan datang *kalipwrbanyak."

FirmanAllah:

16 r;-t;-ti+i fi u,ru'r;i,",1e); 3qi't,fi &i
7;+-,i t*A s'"t-c 1 r'in$ *; c; tei t$.{i"l

@l*ii',aLi;ir|bs
"Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda" lalu Kami

hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang,

agar kamu mencari karunia dari Tuhanma, dan supaya kamu

mengetahai bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala

sesaatu telah Kaml teranghan dengan jelas.n

(Qs. At Israa' U7lz 12)

Firman Allah SwT, ;jfit; 'rri$ ,trI, ol;+S "Dan Kami jadikan

malam dan siang sebagai dua tanda." Maksudny4 dua tanda keesaan

Kffiii, elsistensi I(mi, kesenrpumaan ilmu I(mi dm kekuasaan Kami. Tanda

keduarryra adalah kedatangan masing-masing dari arah png tidak diketahui.

Juga kepeagian keduaqra ke tempat yang tidak diketatui. Kelcurangan salah

satu dari keduaqa dengan tanrbahan dari 1ag lairqra serta sebalikryrajuga

merupakan tanda yang lain. Demikianjuga cahaya siang hari dan kegelapan

malam hari. Semua ini telatr dijelaskan"

fi ,r, 6';JS "Lalu Karni hapuskan tanda malam." Nlatr tidak

mengatakan, "Kami hapuskan malam". Maka ketika'tanda' disandarkan

kepada'malam' dan'siang' me,nrurju*kanbatrwa keduatanda tersebut buke

I rarsi. At Qurthubi ]



zat keduanya itu sendiri.t II I 'I(ami h@uskan' artinla adalah kami hilangftan.

Dalam hadib dijelaskar batrwaAllah SWTmemerintatrksr kqada Jibril

AS me,nutupkan sappnya pada permukaan bulan sehingga menghilangkan

sinar darinya dan menjadi seperti matatrari dengan cahayanla" Kehitaman

yang terlihat pada bulan adalatr karena bekas penghapusan.

Ibnu Abbas berkate "Allatr telah menciptakan matahari 70 bagian dan

menciptakan bulan 70 bagian. MakaAllah menghapus dari sinar bulan

sebanpk 69 bagian dan menjadikanqra tergabung deirgan cahaya matahari.

Sehingga matahari menjadi I 39 bagian, sedanglan bulan dengan satu bagian

saja."tttz

Dari Ibnu Abbas pul4 "Allah telah menciptakan dua buah matahari

dari catraya arasy-Nya. Maka Diajadikan apa-apa yang telah ada di dalam

pengetahuan-Nya agar menjadi matatrari seperti dunia sesuai dengan kadamya

antara arah timur hingga ke baratryra. Dia menj adikan bulan lebih kecil dan di

bawah matatmi. Allah menguhrs Jibril AS lalu merrerintabkm kepadarrya agar

menutupkan salapnya di hadapan matahari tiga kali sehingga pada hari itu
cahaya matahari dihapus dan tinggal sinarnya saja. Kehitaman yang kalian

lihat pada bulan adalah bekas penghapusan itu. Jikamatahari dibiarkan maka

tidak diketahui apa itu malam dan itu siangl'.

Yang pertama-tama me,lryebutkanriwapt darirya adalahAts-Tsa'labi

dan yang kedua adalahAl Mahdawi. Dan akan dijelaskan hadits ini dengan

trrr Abu Hayyan berkata, "Yang jelas keduanya adalah dua buah tanda untuk
diperhatikan dan dicari pelajarannya . Idhafoh {penyandaru) kepada 'tanda' pada maliam
hari dan 'tanda' pada siang hari adalah untuk menjelaskan sebagaimana penyandaran
lilangan kepada sesuatu yang dihitung. Dengan kata lain : Maka Kami hapuskan tanda
yangbenpamalamdanKami jadikantanda yangberupa siang )rang terang-benderang."
Al Bahr (61 14) dan lih- Fath Al Qadir (3 1300).

rrr2 Sebuah atsar yang disebut oleh As-Suyuthi dalamAd-Dun Al Mantsur (41167.
Dan dia berkat4 'HR. IbnuAbdAl Harnid dan IbnuAl Mun&ir dari Ikrimah".

:s,,,



derajat marfu'.

Ali RA dan Qatadahbokata 'Yang dimaksud dengan 'pe,ngtr4usan'

adalah bagian png hitam di bular"rrr3 Agar sinarbulan menjadi lebih hrang
daripada cahayamatahari sehingga muncul perbedaan antara malam de,ngan

siarg.

2uili 4t;-ti;;'t i*l "Dan Kami jadikan tanda siang itu
terang." Maksudnya, Kami jadikan matahari memberikan catraya yang

merrbartupenglihatan

Abu Amru bin Ala' berkata, "Maksudny4 bisa melihat karena

cahaSanya-"

Al Kisa'i berkata 'Ini berasal dari perkataan omngArab 'aku melihat

siarghai' jika siangtelahbercahaya. Sehinggpkeadaaqramenjadi bisadilihat

dengan cahayan)xa-"1 I ra

Dikatakan pula, 'Itu sebagaimana ungkapan mereka + + jrirr.

teman-ternan mereka orurgorang jahil dfrr "Jrb| .1*i jika binatmg-binatang

tunggangro mereka lemall""

Demikian juga ungkapan l*)i jr73i $fang itu terang)jika para

bisamelihat

;S; ; fA GJil. "Agar kamu mencari karunia dari
Tuhanmu." Yang dimaksud adalatr sikap dalam kehidupan di dunia ini.

Allah tidak menyebutkan tentang diam di malarn hari karena untuk

mencukupkan apa-apa )ang disebutkan di siang hari. Di bagian lainAllah

berfirman, rn{'1jif6 glrL*1. fi,';< ,l+ ,sfi i "Diatah yang

menjadilran malam bagi kamu supaya lamu beristirahat padanya dan

rrr3 Sebuah atsar dariAli yang dirakhrij olehAth-Thabari (15/38), Ibnu Katsir (5/47)
dan ini ada dalamMa'anikaryaAn-Nuhas (4/129) dan IbnuAthifh (10/268).

ttta Li}- Fath Al Qadir (31300).

LTafsir 
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(menjadilran) siang terang benderang (suprya lannu mencari karunia

Allah).... " (Qs. Yuunus l0l : 67)

a6. B'uy;ft|iGli,n: "Dan supaya kamu mengetahui
bilangan tahun-tahun dan perhitungan." Maksudny4 jika Allatr tidak

melakukan hal itumakatidak akan dik€nal malam dari siang dannpris tidak

dikaalui perhitungan (wakttr) dan bilangan

i*ii')il*'J ,e 'rbS "Dan segala sesuatu telah Kami
teranglran dengan j elas." Maksudny4 benrpa hukum-hukum taklif (beban).

Seperti firman-Ny u, io :F.tl*. " ...untuk menjelaskan segala

sesuatu... "(Qs.An-nahl [6]: 89), dan

Finrran-Ny4 ;r* n 5-tX.{t n@$t " ...nodolah Kami alpapan

s esuatupun dalam Al-KitaD... " (Qs. Al An' aam [6] : 3 8)

Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabd4

ii n L:3 ',rt- it'l 'r" ,,i,',v'J;'f' ',tb rtt 6.1 c,:

tf irr * e os 6 Clt .;Ft q; e<i tli *,t.p

,s; At',6t fb4t e f-lt o\:' ,ir)tt tfi ,1!rr:-

iiut t; * ,7rcti n c*:r 
rr:.llt Lwr\t+'u t,.J,;,

ott t) ,6t u ,Ft *E'r qa, K 'pt, ,,*3t
if;t r, i-r*,- ,;; J\Cilt rr fr ,i; Jt,u)\';\i
,tju1f.trk oi'dti ?tl!,a)t LG')l ,srfr r'r'fr |ry
'ok, .q,1t':,.;.\*tA r:;*. ;; \) t);.,;j o'r:r*;
;b,jf J:-'rb'ejf'u ff?)l i:** Jt,X'ir
'^b:#'p y7 i:yt:,, crlr.&ty: *v;s

I
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iiit; iuists ,ff, &S,t:t, u." )A, ry ,-$?Al
"Ketilra Attah menciptakan mahthtk-Nya maka tfdot oao yong

tinggal dari semua maWtluk-Nya selain Adam. Allah menciptakan

matahari dan bulan dari cahaya arasy-Nya. Kedua-duanya adalah

matahari. Adapun yang ada di dalam ilmu Allah untuk dijadikan

bulan maka dijadikannya di bawah matahari di dalam

lreagungannya. Akan tetapi yang terlihat adalah ulatran kecil pada

keduanya karena sangat tingginya langit dan sangat jauh dari

bumi. Jilra Allah biarlcan matahari dan bulan sebagaimana ketika

Dia ciptalrnn keduanya maka tidak akan diketahui malam dari

siang, pekerja tidak akan mengetahui sampai kapan ia harus

belcerja, orang berpuasa tidak akan mengetahui sampai kapan ia

berpuasa, seorang wanita tidak akan mengetahui bagaimana

beriddah, tidak alcan diketahui waktu-waldu shalat, haji, dan

utang-utang tidak alcan jatuh tempo, tidak alcan diketahui masa

penyemaian benih, penanaman dan kapan mereka harus tinggal

untuk mengistirahatkan tubuh mercka- Seal@n-akan Allah melihat

kepada para hamba-Nya dan DiaMaha Pengasih kepada mereka

daripada diri mereka sendiri. Maka Allah utus Jibril dan

diperintahkan kcpadanya agar menutupi wajah bulan dengan

sayapnya tiga kali. Ketika itu dia adalah matahari sehingga

dipadamkan sinarnya hinggayang tinggal adalah cahaya. Itulah

firman Allah, 'Dan Kaniiadihat aolan dan siang sebagai dua

lgnfg'."ltli

rrr5 DisebutkanolehAlAlusi dalamRuhAl Ma'ani(41485) daririwayatlbnuAbi llatim
dan Ibnu Mardawaih dengan diringkas.

565 )l
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tr'irmanAllah:

tit + 4 i-; :^i i?3"+ A,i+'.;;;l r4',Ss
@ 6*; 4? |A JL;+ W W'r;r e r"k'^'Ai

"Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal
perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernyo. Dan

Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah Kitab yang

dijumpainya terbuka. 'Bacalah kitabmu, cakaplah dirima sendiri
pada wakta ini sebagai penghisab terhadaprnu'."

(Qs.Al Israa' [17]: 13-1a)

FirmanAllah sw,T, # d,rry'.i'ji #',S,r,,Doo tiapiiap
manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana

tetapnya lralung) pada lehemya." Az-Zu11aj berkat4'?enyebutan leher

adalah ungkapan telrtang tetapryra sesuatu sebagaimanatetAn),a katung pada

lehgl'."lll5

Ibnu Abbas berkata, ",!oj$ yakni, amal-perbuatannya dan segala

apa yang telah ditakdi*an baginla berupa kebaikan dan kebunrkan Semua

itu akan dekat de,lrgannya di manapun dia berada"rr tT

SodarylonMuqatil danAl IGIbi berkat4'TGbaikar dankebunrkannfa

akan selalu bersama dirinya tidak akan berpisatr darinya hingga dihisab

b€rs&ranya."

Sdangkan Muj ahid berkata "Amal perbuatannyat t t E dan rezekinya''.

ttts LJJn. Fath Al Qadir (3 l30l).
Itr? Dua buah atsar yang disebutkan olehAth-Thabari dalamJami'Al Bayan (15/39),

An-Nuhas dalanMa'ani Al Qur'an (4/130) dan ia berkata, "Makna-maknanya cukup
berdekatan. Sesungguhnya hal itu adalah apa yang ditetapkan berupa kebailcan atau
kebrnrlcan yang akanbenmrjud. Dengan kata lain, sangat dekat dengamya sebagairnana
dekatryra sebuah kalung.
\tt lbid.

Surah Al lsraa'@



Dairyaprrlq "Ildaksorangbayipun ng dilahirkanmelainkanpadal*emp

le,nrbaran png padarryra totulis se,lrgsara atau bahagia"

SedangkanAl Hasan berkata, ",!oj$'r;;'il (Kami tetapkan amal

perbuatannya) adalah kesengsaraann),a, kebahagiaarmya dan 4a-apa yang

telah ditetapkan bagi dirinlxa baik benrpa kebaikan atau keburukan dan apa-

rya yang dekat dengannlxa b€nrya takdir ketetapan Maksudrrya, Dia menj adi

dalam pembagian pertama di masa azali". Dikatakan pul4'Yang dimaksud

dengannya adalah pembebanan, yakni : Kami takdirkan baginya ketetapan

ryari'at Yaitu: jika hendak melakukan rya-apa yEIg diperintahkan kepadanya

dan menjauhi apa-apa yang dilarang baginya jika hal itu memungkinkan

bagiqra-"

rr-#'^ti| G+ {*{t ?'i 'll Lh *r"n Kami ketuarkan

baginya pada hari kiamat sebuah Kitab yang diiumpainya terbuka."

Maksudnya kitab arnalaerbuatannya yang ada di lehemya.

SedangkanAl Hasan danAbu Raja' serta Mujahid membacanya,

i' $ns dengan tanp a atrtsedemikian ini sebagaimana yang diriwayatkan

dalamhadits,

E*'*; ria* !);

"Ya Allah, tidak ada kcbaikan selain kebaikan-Mu, tidak ada

ketentuan selain ketentuan-Mu dan tidak ada Rabb selain

Engkanl"tI20

IbnuAbbas, Al Ilasal Mujatri{ Ibru Muhaishfut, Abu Ja'fo danYa'qub

membaca, 'gfi-!"' denganfathah padahurufya' dan dhammah pada

ttte qira'ah ini disebutkan olehAbu Hay5ran dalaaAl Bahr Al Muhith (6/15).
I ta Telah ditakhrij sebelumryra.
ttzt Qira'ahdisebutkanolehAn-Nuhas dalanMa'aniAl Qur'an (4/131),Ath-Thabari

dalamJami'Al Bayan (15/40), IbnuAthiyah dalamAt-Tafsir (10/269),Abu Halryan

"ll.'trpi\t*r)



huruf ra '. Dengan makna: Kete,lrtuan itu mengeluarkan kitab unhrk Anda.

Maka ,l'.? dibaca manshub sebagai fuaal (mernx$ukan keadaan). Bisa
juga bermakna'I(etentuan itu keluar lalu me,lrjadi kitab."

Sedangkan Yatrya bin Tsabit membac a, iliiJtn dagaa dhammah

pada duruf ya' dan kasratr pada huruf rc'. Diriwayatkan dari Mujatrid.

Maksudnya rt, Lf @thh mengeluarlan). Syaibatr danMuhammadAs-

Samaiqa' membaca de,mikian pula-

Diriwayatkan pula dari Abu Ja'far: t?.it,,, "Dan mengeluarkan"

dengandhammahpadahtruf ya'danfathahpadahuruf ra'detganmakna

sebagu f il maj hul. Malsrany4 ketetapan itu mengeluarkan buku baginya.

Yang lain merrb aca'e/ dengan huruf ntm ber4hammah dankasrah pada

huruf ra'. Maksudqa, I(ami me,lrgeluaxkan. Tenfwrg qira blr ini Abu Amnr

beralasan dengan firman-Nya, )i',:Jl (Kami tetaplcan). SedangkanAbu

Ja'far, Al Hasan dan IbnuAmir menrbircanya: i4 ",0 d*g* hunrfya' ber-

dalamAl BahrAl Muhith (6/15). Alh-Thabari (l5140)mengatakan,'Qira'ahyangpaling
utama dalamayat ini adalah tft @"" Kami keluarkar) denganhunrf nunyatgber-
dhammah,karcna Htabarnya telah berlangs rng". Dikatakan bahwa yang demikian itu
dariAllah SWT bahwa Dialahyang mendelotkanmakhluk-Nya dengan apa-apa yang
didekatkan dari hal-hal itu. Maka yang benar bahwa png datang berikutrya adalah
Htabar tentangnya bahwa Dia-lah yang mengeluarkannya untuk mereka kelak pada
hari kiamat. Dan hendaknya dengan huruf znz sebagaimana khabar yatgsebelumnya
juga dengan huruf zrz.

ttzQira'ahdisebutkanolehAn-Nuhas dalamMa'aniAlQur'an(4/l31),Ath-Thabari
dalam Jami' Al Bayan (15140), Ibnu Athiyah dalam At-Tafsr (101269), Abu Hayyan
dala.nAl BahrAl Muhith (6/15).Ath-Thabari (15/40) mengatakan,'Qira'ahpngpaling
utama dalamayat iniadalah orang yang memb acaij,f) (dan Kami ketuarkan)detgan
hunrf rur yang berdhammab, karena Htabarnyaklah berlangsrmg". Dikatakan bahwa
yang demikian itu dari Allah SWT bahwa DiaJah yang mendekatkan makhluk-Nya
dengan apa-apa yang didekatkan dari hal-hal itu. Maka yang benar bahwa yang datang
berilutnya adalah khabar tentangnya bahwa Dia-lah yang mengeluarlcannya untuk
mercka kelak pada hari kiarnat. Dan hendaknya dengan hr:nrf zzn sebagairnana khabar
yang sebelumya juga dengan hunrf rzn.

il23 lbid.
rr2' I ih. Qira'ah ini dalam referensi yang lalu.
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dhammah,hvruf lam berfathah dan huruf 4afber+asydid png'artinya

me,nrberikanrryra. Sedangkan yang lainnlaa dengan hurufya 'berfathah yang

artinya: merekame,njrunpainya terbuka. Dan berfirman: 6rk Qerbuka).

Sebagai pendorong agar manusia segera melakukan yang baik dan

meninggalkm lang bunrk t ts

SedangkanAbuAs-SawwarAl Adwi mernbaca ayat n ,#l'S3,
+.tl A f*'d'ji "Dan tiap-tiap mantuia itu telah Kami tetaf,kan amal

perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya." Maka dia

berkata, 'Dia itu dua kali dibuka dan sekali ditutup. Jika engkau masih hidttp

wahai anak Adam maka lerrbaranmu terbuka maka penuhilah dengan qa-

ryaprg engkaukehendaki. Seamdrmjikaengkarm€ninggatmakadfumplah

lernbarannnrhinggajikaengkau telah dibangkitkanmaka lernbaran itu dibuka

kelnbali."r126

AiT lfi "Bacalah Htabmu." Al Hasan berkata, 'Manusia akan

me,rnbaca kitabnp, baik dia itu buta hurufatau tialak buta hlruf'."rr27

G Af* i'rrt at;tt. ;$ "Cuhrplohdiimusendiipadawatut

ini sebagai penghisab terhadapmu." Malcsudqna, sebagai penghitung.

Sebagian orang-orang shalih berkata" "Ini kitab, lisanmu adalatr penarnu,

ludabnnu adatah tintanq arggota badarnnu adalah kertamu, engkau m€njadi

pendikte kepadapenjaga dirimu. Tidak ada png ditambah atau dikurangi.

I(ryan engf,au mengingkarin),a barang sedikit saja maka ada saksi darimu

atasdirimusdiri."

tt25 | ifi. Fath Al Qadir (31301).
rt26Ath-Trhabarirnortakhrij yang sarna ini dalauJami'Al Bryan(15140) dariAl llasarr"
rr27 I ih. TaI'sirAl HasanAl Bashri (2/78) dan Zad Al Mosir (519).
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FirmanAllah:

'ls"W J-r- dF'J:r r;;-r-.rrrJ.,s *dF u';,,ti,;

@ "Y,,i; L4 ;?'*,rcJ e? ci a;l i:$$i Sj'
"Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah'U*r, maka

sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri;
dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi
(kerugian) dirinya sendirl Dan seorang yang berdosa tidak dapat

memikal dosa orang lain. Dan Kami tidak akan meng'azab sebelum

Kami mengutus seorang rasul." (Qs.At Israa' [I7l: 15)

Firman Allah SwT, dyU;i,rrl;l.6rqdy U"X;
$" J.bj "Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allafu,

malra sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri;

dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi
(kentgian) dirinya s endiri. "

Maksudnp, tiap-tiap orang mengevaluasi dirinlna sendiri dan jangan

disibul*an de,lrgan mengwaluasi orang lain. Orang yang mendapat petuqiuk

maka akan mendapatkan pahala atas petunjuk tersebut, sedangkan orang

yang sesat maka akan me,lrdapat hukuman atas kekufirrannya kepada-Nya.
--t , ,U/l ot it:tS 3j S't "Dan seorang yang berdosa tidak dapat

memilail dosa orang lain." Telah dijelaskan di dalam tafsir surah Al
.An'aam.rr28 IbnuAbbas berkat4 "A),at ini tunm berkenaan denganAl Walid

binAl Mughirah. Diaberkatakepadapenduduk Makkah, 'Ilnrtilah aku dan

ingkari Muhammad dan akulatr yang alcan memikul dosa kalian.' Maha

rrr Lihat tafsir ayat 164 surahAlAn'aarn

l[ surah Al lsTu- I



tuuilahtr2e ayat ini. Maksudqa, Al Walid tidak akan m€mikul dosa-dosa

kalian akan tetryi kalian se,lrdiri 1169 menanggUllg dosadosa

Dikatakan" *iiTi'. t\T:': 
i- Ti: artnya adalah do sa''. At mzr"uartinya

beban dan sesuatu yang mernberati. Bentuk jarnatcnya adalatr ]ryf.
Sebagaimana firman Allah SwI, ett$ *WriJ|tP "...sambil

merelra memihtl dosa-dosa di atas punggungnya. " (Qs. AlAn'aam [6]:
3l) Maksudnya, beban-beban dosa mereka. ii: i jika seseorang

mengangku! dan orang itu disebut ijt.l. yarg sederrikian itu sebagaimana

ungkapan griiiJr j5tj adalan o.*g yang membantu tugas-tugas
rt3o Huufftd' di dalanungkryarrya adrlah kinayahberkenam

denganjiwa Makzudny4 jiwa png berdosa tidak akan me,nanggung dosa-

dosajiwapnglainqa-

Hingga seormg ibu akan berternu d€ngan atak bayiqrapada hari kimat,

lalu ia bedcata 'TIai analku! Bukankah kamaftr meqiadi te,mpat tinggalmq

bukankah susuku menjadi kantung air bagimu, bukankah perutku menjadi

wadatr urtukmu! ". Maka bayi itu berkata" "Benar, wahai ibuku". Ibunya

berkata'Wahai anal&u! sungguh dosadosaku membebanihr, mal<a ambillah

salah sahr dari dosadosaku itu." Anak itu berkata, 'Bawalah sendiri wahai

ibuku. Sungguhhari ini aku sendiri telah me,rasaberat dengan dosadosaku."

lllasalah: Aigah RA mendebat Ibnu Umr berrdasa*m apt ini, dimau

Ibnu Umar berkata, *Mayit akan mendapa&an siksa karena tangisan

keluarganya." Para ulrma kita (madzhab Maliki) me,ngatakan, "Aisyah

mernahami kepada makna >ang derrikian karena dia tidak mendengamya

dan krena yng demikian ini bertentangan de,ngm apt dan tidak ada alasan

atas pengingkarannya- Sesungguhqra para perawi png meriwayatkan hal

rr2e Sebab turun ayat ini disebutkan oleh lbnuAthiyah dalanAl Muhanar Al Wajiz
(l0l270) danAbu Hayyan dalanAl Bahr Al Muhith (6/16)).

rrs Lih. lsi-Si ihhah (21845) dn Al-Lisan (artri: ;31).
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semakna cukr+ bmyak Seperti, Umar, Ibnu Urnr, Al Mughirah bin Syubatt

dan Qailah bintu Makbrarnah. Sdangkan mereka adalah orurg-orang tegas

dalam periwayatansehingga tidak ada kemungkinan salah. Jadi, tidak ada

pertentangm artaa alat dengur Hadits. Hadits dipahani demftimjika ratapar

itu karena wasiat dan kebiasaan si mayit. Sebagaimana png dilakukan oleh

kalanganj ahiliyah Sehingga Ttrarafatr bersyair,

*;,'4(l.!.jr *,p, tfif uf 6r,#"'utt\
Jika afu mati malca ratapi aht yang layak untukht

Robek untukku pakaian-pakaian wahai puteri Ma'bad

Pedapat ini juga diikuti Al Bukhari. Sekelompok ulama di antaranya

adalatr Daud mqr"kini makna eksplisit hadits di atas. Artirya si rnayit disilsa

kare,na ratapan keluarganya, mengapa si mayit mererrehkan larangan dan

mendidik keluarganya dengan hal sepemi itu sebehrm kerratiarD,a. Maka ia

disiksa karena keteledoranrryra dalam hal itu dan karena meiringgalkan apa-

apa yang telatr diperintatrkanAllatr dalam firman-Np, t-jI;V'a,fi llri
t5S i;IlS l::L3l "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu

dan lrelrutgamu dari api neraka .. . " (Qs. At-Taluiim [66]: 6).Bukan kar€na

dosa orang lain selain dirinya" Wallahu a'lon.

FirmarAllahswT, 'y;i L;;5 .:.ur4, €? t7'5"DanKamifidak

akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul." Maksudnya,

Ikni tidak membiartan makhluk manusia sia-sia Akm tetei Kami kirimkan

para rasul. Ini adalah dalil yang menunjukkan batrwa hukum-hukun tidak

baku kecuali dengan syari'at. Ini berte,ntangan de,nganAl Mu'tazilah png .

mengatakan bahwa akal manpu me,nilai sesuatu itu buruk dan bagus, serta

merrbolehkan dan melarang. Ini telah dijelaskan di dalarn tafsir stratrAl

Baqarah.""

rBr LilL Tafsir ayat 20, surahAl Baqarah"
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Jumhur berpe,ndapat batrwa hal ini termasuk dalam hukum dunia

Maksudnp, BatryaAllah tidak me,nghancurkan suattr umat de,ngan adzab

melainkan setelah adanya rasul png diutus kepada mereka

Sekelompok yng lain berkata 'IIal ini bersifat umum di drmia dan di

aktrirat. Hal itu karena firman A[ah SwI, Wf 'Jt- Liye4fr(*
6',Q 3i ;[.ltltt @';,j51"3;fi ' ...S"ttop tcati ditemparkan ke dalamnya

s elatmpulan (orang-orang kafir), penj aga-p enj aga (neraka in) benanya

kepada mereka: 'Apakah belum pemah datang kepada kamu (di dunia)

seorang pemberi peringatan?'. Mercka menj awab :' B enar ada...'. " (Qs.

AlMulk[67]:8-9)

IbnuAthiyahrr32 bexkat4'Yang menrberinya wawasan adalah bahwa

diutusryraAdamAS dengan tauhid dan meryrcba*an keyakinan kepada anak-

anakrya dengan diiringi daliHalil png menunjukkan eksistensi Smg Pencipta

dengarkehrnrsan fitztryangmewqjibkmkepada s€tiap individurnrtukberimar

dan mengilnrti syni'atAllah Kemudian hal itu dipe6aharui di zaman NuhAS

setelah tenggelamnya orang-orang kafir. A)rat ini, lafazh-lafazhnya juga

me,nrberikan kemungfinan makna png demikiat ini dalam unrsan agan4 di

mana belum sampai kepada mereka risalah (ajaran) sedarykm mereka adalah

oftmg-ormg yang hidup di masa'kekosongan dari nabi' sebagaimana png
telah dihitung oleh sebagim para ulanra

Sedangkan riwayat yang menjelaskan batryaAllah SWT pada hari

kiamat mengirim utusan ke,pada mereka dan orang-orang sinting dan anak-

anak adalah riwayat png tidak sfralrrlr. Tidak harus syari'ah me,mberikan

sesuatu saat itu karcna akhirat btrkan kampung penrberian beban.

Al Mahdi berkat4'Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwaAllah

',42a wa Jalla padahxikiamat mengutus seorang rasul kepada orang-orang

tttz t ih. Al Muhanar Al Wajiz (lOD7 0).

Tafsir At Qurthubi r -:---l
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),ang hidup di masa 'kekosongan dari nabi', kepada orang-orang bisu dan

omng-orang tuli sehingga sebagian dari mereka taat kepadanya, bag yzng

hendak mentaatinya di dunia. Kemudian dia mernbaca ayat ini." Ini

diriwayatkan oleh Ma'mar dari lbnu Thawus dari ayahqra dari Abu Hurairah"

De,rnikian png disebutkan olehAn-Nutras. tt33

Menurutsaya(AlQurthubf),"Inihditsmauquf dnatnadahadits
yang marfu ' di bagian akhir surah Thaatraa inspallatr Ta' ala." Sekelompok

ulamab€rdalil bahwajikapenduduk suatupulaumendengulslam lalume,reka

beriman maka tidak ada beban (taklif) atas mereka di masa laluryra- Ini benar.

Siapa saj a yang dalcuiah belum pematr sampai kepadarya maka dia adalah

orang yang tidak beftak menerima adzab me,nurut pandangan ah,al. Wallahu

a'lam.

FirmanAllah:

J'fi y{" i{, w\ i-ii y,Jj: 6rl'zii qi i):t s$:t$!i
., o' . . i -'
WrJ l6'i {i

oDan jilra Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami
perintahhan kepada orang-orong yang hidup mqtoh di negeri itu
(sapaya mentaati Allah), tetapi mereka melakuhan hedurhakaan

dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya

perkataan (ketentuan Kami). Kemudian Kami hancurkan negeri itu

sehancur-hancurrrya." (Qs.Al fsraa' [17]: 10

Dalm alat ini dibatras tiga masalah:

rr33 Disebutkan olehAn-Nuhas dalarnMa'ani karyarya (a/132) dan dilansir olehAth-
Thabari dalam Jami' Al Bayut (l5l4l).
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Penana: AllahSWT meryampaikan di ayat yang lalu batrwa Dia tidak

akan mernbinasakan suatu negeri sebelum diutus para rasul, bukan berarti

akan menj adi buruk j ika Dia melakukan hal itu, akan tetapi itu adalah j anj i
dari-Nya dan tidak adapengingkaran akanjanji-Nya- Jika Dia menghendaki

untuk menrbinasakan suatu kampung setelah memenuhijanji-N1a makaDia

perintahkan kepada orang-orangkaya untuk melakukan kefasikan dan

kezhaliman di negeri itu sehingga berhak mendapatkan perrbinasaan. Dari

sini Anda akan mengetahui bahwa orang yang binasa adalah binasa de,ngan

kehendak-Nya. Dia-lah yang menjadi penyebab semua sebab dan

menggiringrya ke arah tr{uan-tujuannya untuk menetrykan keputusan png

lalu dari sisiAllatt SWL

Kedua:Firman Allah SWT, 6|!t "Kami perintahkan." Sedangkan

Abu UtsnanAn-Nalrdi, Abu Raj a', AbuAl Atilalt Ar-Rabi', Muj ahid danAl

Hasan membacanya €]lnte dengan tasydid.Yang derrikian itu adalatt

qira'ahAli RA, artinya: Kami kuasakan atas mereka orang-orang jahat

sehingga mereka melakukan maksiat di tengatr-tengahnla- Jika mereka telah

melakukan ngdemikianitu,makalGmibinasakanmereka

Abu UmarAn-Nahdi mengatakan bahwa r4lf dengan tasydid pada

mim artinya: Kami jadikan mereka para amir yang sangat berkuasa.u3s

De,mikian dikaLtakan oleh IbnuAzi r. ?* jk aranyaadatah berkuasa atas

mereka-

SedangkanAt Hasan, Qatadab, HaiwahAsy-Spmi, Ya'qub, Kharijah

Nafi' dari Hammad bin Muslimah dari Ibnu Katsir, Ali dan IbnuAbbas

me,nrbacanya berbeda dengan keduaqrayaitu tf,riT t t36 de,ngm nad dmtarya

tt:r qira'ahinidisebutkanolehlbnuAthiyah(10/271),Aburuyyan'(67/20)danlih"ls-
Sab' ah, ktya Ibnu Mujahid h" 37 9.

I t's Lifr- An-Nul@t w a Al' UWn, karya Al Mawardi (2 I 428).
t ttc qira'ah ini disebutkan olehAn-Nuhas dalam Ma' anikaryaaya(4/133), IbnuAthi),ah

( 1 0/2 7 1 ), Abu Hayy an (6 / 20) dan lih. As-Sab' alq karya Ibnu Muj ahid h. 3 79.
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rusydid yang artinya: Kami perbanyak orang-orang bengis dan para

pemimpinnya- Derrikian dikatakan olehAl Kisa i.

SedangkanAbulJbaidatrrr3Tmerrgatakary"'af aidenganmaddan'Sll
adalatr duabahasa, ng artinya, "Akutelahmemperbmyzlnrya-'. Sebagaimana

dij elaskan dalam sebuah hadits,

ir'r1u *'rli;;Li;l ;ttt p
" Sebaik-baik harta adalah mahar yang banyak atau OoOo, htrma

pilihan yang dikawinl(an. " I I s8

Maksudnla, baryak hasil produksinya dan baqrak melahirkan

De,rnikianjuga IbnuAziz berkata, "€r,tT dan rSf sarna artiryra pkni:
Kamimempe6anlxak."

Dari Al Hasan dan Yahya bin Ya'mar: tryf r t3e dengan qashr dan mhn

berkasrah menurut pola fi;i. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Qatadah dan Al Hasan berkat4 "Artinya adalah l(ami perbanyak."

Yang demikian itu dikisahkan pula olehAbu Zaid danAbu Ubaid yang

diingftari olehAl Kisa'i dan iabedcata,'Tidak dilcatakmb€rasat dari 'banyak'

tr37 Lih. Majaz Al Qur'an karyanya (11373) dan ia berkata, "W.F €j;l (Kani
perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah), maksudn)ra, Kami perbanyak
orang-orang )rang hidup mewah dalarnnya, asalnya dari rmgkapan mereka, " fli .fi. Vl
artinya adalah mereka{B3nl Fulan) itu menjadi banyak" sehingga keluar dari keaslian
ungkapanmereka: el[ tX l!,Jbli o)U ;!1.

tttE As-Sikl@i adalah cara yang dipilih untuk suatu batang kurma. Al ma'buurah
artinya yang dikawinkan. Dia berkata, "qrt 24,3 c, j (Aht mengawinkan lcurma
atau aht mengaurinkannya) rllaka kurma iu l|'fu U Zj.i (dilcawinkan). Ada yang
berpendapat, as-sikkah adalah garis pada tanarna& spdanglcan al ma'buurah adalah
kemaslahatanpadanya. Maksudnya, sebaik-baikharta adalahproduktifitas dantanaman.
DariAn-Nihayai,danhadits inidilansirolehAlAskaridalamAlAmtsaldariSuwaidbin
Hubairah- Lih- Karu Al 'Ummal (4132 nomor : 9355) dan telah dijelaskan di atas.

tt3e Ini adalah bagian dari qira'ah yang aneh sebagairnana dalanAl Muhtasib (2116).



kecuali lcat" ryT dengat tna4."uo

Iajuga menarnbahkarl "Asalnya add& ti,iT pngkemudian tiddc di-

tar4did-l<Nt " Demikidl ini diikuti oleh Al Mahdi.

Sda€kal di dalam,&i-.Sft ihlah,ttat \buAl Haser b€d@t4 " d$ €rl
, , (dmgmkasrah) atinla: kaniperbarlakhrtanya Mi7Jr,;f atinptraum

itu berjumlah banyak" Seorang penpirbertcata,

;il,iir * t;;r o';rf

"Meteka itu banyak tapi tidak ^".o'^, bagian dari noyang merelea

)nng 3wlilsfi" Itt2.

'iV iil' ;T (Altah menjadikan hartanptambah banyak), dengan

mad. Ats-Tsa'labi: Sesuatu yang banyalc dikatakan r;1.rut"kerjanya:
fr2l o jr2i- i1fi ,l irt*al<arrm itu banyak j umlatr oggotmya. ! r',

Ibrnr Mas'ud berkat4'Di zaman jatriliatr kami mengafakan bagi suatu

kanmjikarnerekabanyakjunlah anggotanya r,Di ri tt ti@anyak
jurnlah anggota Bed Fulm)."

Menumt saya (Al Qurthubi): Hadits tentang Heraclius png slwhih

t€rtulis,

tt$Lfu-Ma'aniAl Qur'ankzrytAn-N&as (4/135) yangdalatnnf'atelahrcngisalrkan
hal inidadAlKasa'i-

t rt 1a /s/r,Sfi ihhd Ql58l).
I r'2 Ini bagian 'a7z (alfiir) milit Al A'sya, siadr-nya (awalrya) sebagaimana dalam lt-

^Lrsaz (catri: Tharf) adalah scbegai bcrilnrt :

lf ,F;t:tlYt;$t
*Banyak moyang mereka berpaling dengan tanpd apa-dpa yang berl<ah.

Ath-Tharf d^n Ath-Thariif adzlah orang yang nprdliki nenek-moyang yang banyak
hingga lokck tcrjauh. Sedangkanl I Qu'dud adalah orang yang rrmiliki nenek-moyang
r"611i1 hingga kakek mereka terjauh.

rr't Disebutkan olehAth-Thabari dalanJami'Al Bayan (15143) dari Ibuu Zaid.
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*\t e,ry, hal'ty,p:!'i.t';,1 ;f u
"Telah banyak perintah lbnu Kabsyah,ttu bahwa dia sungguh

ditahtti oleh raja Bani Al Ashfan"

Artinya adalah banyak dan semuanya tidak membutuhkan objek

selringga karena itu diingkari oleh Al Kisa' i. Wallahu a' lam.

Al Mahdi berkatq "Siapa yang membacanya ;f maka itu me,lrurut

satu bahas4 sedangkan aspek yang menjadikan ,;( me,mbuttrhkan objek

karena diserupakan de,ngan '* datsisi arti 'banSak' lebih dekat kepada

' imaamh (ramai). Sehingga menj adi menrbutubkm objek sebagaimma rr.i
me,mbnhrhkm objek" Sementara ulma png lain mmbacmya €jt dfl:,Jr;afa

;f . I{akuaqra, Kami perintattkan kepada mereka rmtuk taat sekalipun ada

udzur, sebagai peringatan keras, menakut-nakuti dan ancamn ltiTfi
" Meteka melahtkan kcdurhakaan " Makzudnya, maka mereka kelua dari

ketaatan dan malcsiat kepada Kami.

J'tifl Wi# *Maka sudah sepantasnya berlaht terhadapnya

perkataan (ketentuan Kami)." Maka wajib atas mereka ancaman.r ra5

rt{AbuKabsyah adalahseorangpria dariKhaza'ah. Iameirentang Quraisyberkenaan
dengan penyembahan pahmg, png justnr mengkultuskan penyair. $shingga orang-

orang mrsyrik me"ar""i Sayyrduna Rasulullah IbnuAbi Kabsyah'(anak{$g Kabsyah),

karena sikapqra yang bertentargan dengan mereka i1q dimana Rasulullah menyembah

Allah SWT sebagai penyerupaan denganryra sebagaimena Abu Kabsyah bertentangan

dengan mereka, dimana ia penyedahan para peq,air. Artinya adalah bahwa mereka

bertentangandenganAbuKabsyah. Sebagianparaularnaberlsata,'AbuKabsyahadalah
gelarbagiWahb binAbdi Mana[, kakekNabi SArilf dari jahnibrmya. Maka dinasabkan

kepadaqrakarena kesamaannya dalamhalperyernbahanyayangberbeda dengankaum

Quraisy." Dikatakan pula : Sesuugguhnya dikatakan kepadanya Ibnu Abi Kabsyah

karenaAbu Kabsyah adalah suami dari seorang wanita yang menyuzuinya.Lih. Lisan
Al'Arab,ortri: rf .

tr15 rni adalah pendapat Jumhur dan itulah pendgpat.yapg kuat Az-Zujjaj berkata,

'Yang senrpa dengannya dalam ungkapan : ,;*ail 'Off @fu perintah engkau tapi
englau tidak taat)". Dengan kata lain : Aktr peirintahkan kepadarnr agar taat kepadaku

akan tetapi engkau menentang perintahku dan tidak taat kepadaku. Dengan demikian



Dari IbnuAbbas, ada yang mengatakan, tryf artinya Kami jadikan

rnerd<a sebagai para amir.

Karena orang Arab mengatakan, "Arnir itu bukan orang yang

diperintah." Maksudnla, tidak diperintah. Dikatakan pul4 "Artinya: Karrri

bangkitkan orang-oftmg png sornbong di kampmgnya-" Hanm berkat4'Ini

adalah qira'ah Ubai: t:iti Win t{t &. "Kami bangkitkan

penj ahat-penjahat yang terbesar lalu merelu fasrft." Demikian disebutkan

ole,trAl Mawardin4s dan diikuti olehAn-Ntrhas.rtaT

Berke,naan dengan qira'ah tlbai, maka Harun berkata "Jika kami

hendak merrbinasakan sudu negeri maka Kamibangkidcan para pemimpin

per{ahat lalu mer,*a membuat tipu{qa sehingga lalrak bagi merdra p€rinta}t

(ketentuan) I(ami." Bolehjuga menj adr tj( yang artiryra: Kami pe,rbaryak.

Sebagaimau sabda beliau:

i;r!"* iti;;Vi,i: s,::t ?
"sebaik-baik harta adalah anak kuda yang periama katf
dilahirkan, yang berkembang bia* atau batang karma yang

dikawinkan".

Sebagaiman png telah diprya*an di mtrka Suatu l<arrm mengatakar,

"Ma'mutfrai memgikuti ma'buurah, trat, s€p€f,ti Al Ghadaayryaa danAl
'Aqnayaa (M*,asiang dm makan malam), sebagaiman sabda Rasulullah:

dalam ugkapan itu ada kata yang disernbunyikan d21 rtihilangkan. Hd itg ditui.tt n
oleh konotasi dari ungkapan iir lGr€naAllah SWT tidak rrrrrrintahkan rmtrk bcrbuat
keji. Dcngan demikianAz-Zamhsyari dalamAl Ka.sysyaf (%5a) bermadzhab bahwa
maknanya: Kami perintat*an kqa& rnercka agar fasft lalu rrrcreka nrerncnuhi kefrsftan
itu. Hal ini dibantah olehAbu Hay5ran dalamAl Bahr (6117) dengan pembahas3a 1619
rrtmant

I t$ Lidn. An-Nukat wa Al' Uytn (21 428).
tt'? Lb Ma'dniAl Qur'an(41137). Qira'ahyang disebutkan adalah salahsatu qira'ah

yang aneh.
rf { Diikuti olehAth-Tbabad A"lamJami'Al Bayan (15142) dar.i sebagian ulama kufah.

[l 
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/.,;v? r'i:l',,j-i''t
"Pulonglah kalian semua dengan penutr dana dan btiun O*ro,
penuhpahala."

Dengm denrikiar rnakatidak dikatalcrt "'tilt'ni;;l Ug@arti:Allah

menjadikur mereka bmpk jurnlabrya'Akan tetryi dikatakan, tVi an'rVl .

Abu Ubaid dmAbu llatim menrilih gra'aft ymg umum.

Abu Ubaid bertata,'I(ami me,mi lih llrl karema makna-makna ymg

tiga macam itu terhimpun pada kata ini, baik artinya perintah, atau

kepmiryinm,&rbm1alc"

At Mntrafdalahormg )ang diberi kenihata" Mereka dilrhususkm

dengm perintah krcna ormg lain mengikuti mereka

KaPa: FirmanAllah SWI, W'n *Kemudian Kami hancurkan

negai itu." lvlaksudnp, I(rori cerabut negeri itu dengm k€binasam . L 3i,

" s ehananr-hananrnya." Penyebutan bentrtk mashdar untuk kepeirtingan

penegasan (mubaleghah) di dalam adzab yangmenimpamereka Di dalart

Ash-Shahih dari hadits 7-aemb binti Jahsy, istri Nabi SAIV, diaberkata:

Rasulullah SAW pada suatu hari peryi dengm rawut wajah yang kaget dan

memerau

t\r'u ?$ e "1?t 
i 7 ';rc qA *i 'frt'11 ti1 I

taa-.a

,W Jtt i6ri *L',Y) .*; ,.h e;"'"t t;t-
t;t i,i,i r trt^sfar q',$if ,{r ;?r-6- rii!, ,UG

,.+,:t'fr
"Ildak Ifuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Celaka

orang Arab dari keburalcan yang telah mendekat, dibukakan

bendungan bagi Ya$iuj dan MaSuj seperti lzr. " Beliau menekuk

. srj0 I Surah Al lsraa'



ibu jariqra dan j ari sebelahnya Ia (Tainab) brrdrata: Ivlaka aku katakan,

'"\Mahai Rasulullal1 ryaloh kita dibinasakm sedmgkal di tengalFt€ngah

kita ada orang-orang shalih?" Beliau mer{aw fi , " Ya, jilw kekaukan

sudah banyak"tt'e

Telah berlalu pembahasan masalah ini, bahwajika berbagai macam

kemaksiatan telah terjadi dan tidak dilakukan penrbatran maka akan hal itu

menjadi sebab datangrya kebinasaan png meryreluruh . Wallahu a' lam.

XlmanAllah:

-g+ vj\ u,rt 6'r' cj i;. :y o.tP, S- orul'€3

@il;-tW
oDan berapa banyahnya kaum sesudah Nah telah Kami binasahan

Dan cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahai lagi Maha Melihat dosa

hamba-hamba-Nya." (Qs. Al Israa6 ll7lt l7)

Firman Allah SWT, gi ,-.[v osfl 32 ... I 'ifr <.. EfJif zli "Do,f't
berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan."
Maksudnya, betapa banyak kaum kafir yang dibinasakan sehingga

menahilkm ormg-ormg kafr lvlakkatr. HaI ini telah dibatras pada ta&ir surah

AI An'aam .tt$ Al Hamfulillah.

(n- tW:>Q vj\Ut iigs "Dan cahtplah ruhanmu Maha

trle I{R AI Buldad pada pembabasan tentang para Nabi, bab: kisahYfiuj dan Makjuj,
dan Muslim pada pe,mbahasan texrtang FitnalL bab: Dekatnya Fitnah dan Penaklukan
Y{iuj dan Ma$uj. Juga olehAt-Tirmidzi dan Ibnu Majah pa& pembahasan tentang
Fitnah. Juga olehAhmad dalern Al Musnad (2/341).

It5o r -ih. Tirfsir ayat 6 surahAlAn'arn"



Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba-hamba'Nya.- lU "Maha

Melituf' rnak,*dny4Matra Mengetahui amal-perbuatan merek4 dan telah

dijelaskan di muka-

FirmanAllah:

,1J+ fi L-j Aret6 W,li uJ*bit,tJiJt L;As ;
ri ;r;iQ$i sr'rit ;', @ (rr i ( ; L tii,h3-'$'1i

@ 
() i,t, -i# uL orn;6 iy:t k W

"Barangsiapa menghendaki kehidapan seharang (duniawi), maka

Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki

bagi orang yang Kami kehendaki dan Kami tentakan baginya

neraka lahannam. fa akan memasukinya dalam keadaan tercela

dan terusin Dan barangsiapa yang menghendaW kehidupan akhirat

dan berusaha ke arah itu dengan sangguh-sangguh sedang ia

adalah mukmin, maka mereka itu adalah orangQtang yang

usahanya dibalasi dengan baik.' (Qs. Al Israa' [17]: 18-19)

FirmanAllah SwT, G'6fr 'g3'og $ "B*orgriapa menghendaki

lrehidupan sekarang (dunim,i)." Maksudnya, duniq dengan kata lain

kampung kehidupan sekarang.r r51 Dengan demikian maka diungkapkan

denganna'at(katasifat)danman'ut(l*atayngdisifati).

'"i e '.1i c W ii ,i;b *Mala Kami segerakan baginva

di dmia itu apa yang Kami kehendaW bagi orang yang Kami kchendaki."

ttst LJn. AI Muhanar Al Wajb (l 127 5).
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Maksudnya, Kami tidak memberinya sesuatu kecuali apa-apa yang Karni

kehendaki, lalu Kami mengadzabnya karena perbuatan:rya. Dan akhirnya

masuk ke dalam neraka. (rr[ e;{ "Dalam keadaan tercela dan

tetttsir." Malsudnya, Diusir dengan sejauh-jauhnya dari ralunat. Ini adalah

sifat orang-orang munafik dan fasik, orang-orang yang riya dan suka

pamusuhan. Mereka menggunakan Islam dan ketaatan untuk mendapatkan

'ftenikmatan) duniawi yang segera berupa keuntungan materi dan lain

sebagainya- Maka amal yang demikian tidak diterima dari mereka di akhirat

kel*, sedangkan di dunia merekajuga tidak diberi kecuali haryra sedlikit. I r52

Hal ini telah dijelaskan di dalarn suratr Huud bahwa ayat ini me,lnbatasi alat di

sana lang bersifat umum.

Gfi X't:l i't "Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan

akhirat." Maksudnya" Kampung akhirat. W(i $73"Dan berusaha ke

arah iu dengan sunggth-sa nguh." Maksudnla, melalarkan amalan-amalan

untuk itu berupa berbagai macam ketaatan. |y'i i4 "Sedang ia adalah

mulonin." Karqraberbagai macam ketaatan tidak akan diterima kecuali dari

seorangmulcnin

()3,X, ;# bA A.{ti| *Malca merela itu adalah orang-orang

yang usahanya dibalasi dengan baik." Maksudnya, diterima dan tidak

ditolak. Ada yang mengatakan, "Dilipatgandakan". Maksudnya, Dilipat-

gandakan balasannya hingga sepuluh kali lipa! tujuh puluh kali, tujuh ratus

kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat ganda SSagaimana telah diriwayatkan

dari Abu Hurairah dan telah dikatakan kepadanya, "Apakah engkau

me,nde,ngar Rasulullah SAW bersabda

#i('A(t+Utz;,rt
'Sesungguhnya Allah pasti membalas satu lcebaikan dengan dua

4A

* "iA 
illt o1

"52 Lih. Al BahAl Muhith (6/2 1).
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juta kebaikan."

FirmanAllah:

5i;{tLL'o(C't

Tt :;,aUt f. ;;"'W. sii I *i @ rr$
:&i ?v w) {t'{ -rt{ 6u i+nKv*is

@'ttti(;r
uKepada masing-masing golongan baik golongan ini maupun

golongan itu, Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu.

Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi Perhafikanlah

bagaimana Kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian

(yang lain). Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tinghatnya

dan lebih besar keutamaannya. Janganlah lcanu adakan Tuhan

yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan

tidak ditinggalkan (Allah).D (Qs. Al Israa' llTl:2G22)

Firman Allah SWT, lX; ,fu b ,r{yS r,ly 3;'* "Kepada

masing-masing golongan baik golongan ini maupun golongan itu, Kami

berilmn bantuan dari kemurahan Tuhanmu." Ketatruilatr batrwa Dia

memberi rezeki kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir.

6rE 5J3';lbe!€ 6't "Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat

dihalangi." Maksudrryra ditahan dan dihalang-halangi.

KemudianAllahsWTberfirm M: f.UL'#.tlii 33 *i
"Perhatilranlah bagaimana Kami lebihkan sebagian dari mereka atas

sebagian (yang latn)," 5/al<rri dalam rezeki dan amal. Ada yang sedikit dan

u;;tbb b ,,{fu r.ty 3';<n
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adayangbanyak $*ats F6 *3't $';g9:i"Danpasti kehidupan

akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya).

Maksudrya untuk orang-orang muhnin (Fng beriman). Sedangkan ormg

kafir sekalipun mardryat kenilmatan di dunia dan sangat dilebitrkat dari orang

muhnin, namun me,reka tidak akan diberikan kenilsnatan akhirat.

Sedangkan firman-Nya: ft;ti's1{r '{',rt$ "Jorgorlah kamu

adalwn Tuhan yang lain di samping Allah.* Pesan ini diarahkan kepada

Nabi SArmf, sedanglan png dimaksud adalah umat beliau.

Ada pula yang mengatakan, "Pesan itu berlaku untuk semua

manusia."rrst i'z'-| "agar kamu tidak menjadf', atan: tetap menjadi,

(;{ *tE "Tercela dan tidak ditinggalkan (Allah)." Sehingga tidak

ada png me,menanglanmu dan tidak ada penolong bagimu

FlrmanAllah:

:;kCft
1J'ffi Cfc,; 1 E'l{r; is4-,1 11i'# $f als i-es,,7 .' ,

t,;fii *s$d Jn ts u-:iq; ilt:- t;f el a'"ry

#fr b Oitf cq 4 u,+;v @6A *i 1,9r
(* ag3gciri*i,y'

t J.l
3Yf

uDan Tuhanmu telah memerintahkan suPaya kamuiangan

menyembah selain Dia dan hendaWah ksmu berbuat baik pada iba

bapakmu dengan sebaik-baiknya Jika salah seorang di antara

keduanya atau kedua4uanya sarnpai berumur laniat dalam

ttssr ih.Jami'Al Bayan(15146) daaFath Al Qadir(3R08\.
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pemelihardonmur rnaka sekali-kali janganlah kamu mengatakan

kepada keduanyaperkataan "ah" dan janganlah kamu membentak

mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan

rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh

kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka

kedaanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku wafuu

kecil'. (Qs. Al Israa' $7lz B-2a)

Dalmr ayat ini dibahas e,narn belas masalah:

Penama: LrLi "memerintahkan". Maksudnya, memerintahkan,

mengharuskan dan mewajibkan.rr54 Ibnu Abbas, Al Hasan dan Qatadah

berkata, "Ird bulon keputusan hulum akan tetapi kete,lrtuan p€rintah." Di

dalam mushhaflbnu Mas'ud, r* )i"Dan berwasiat."ttss kri adalah qira'ah

para satrabaturyra dan qira' ahlbnuAbbas, Ali dan lain-lainrya Dmikimjuga

me,nunrt Ubai bin Ka' ab.

IbnuAbbas berkata, "sesrmgguhnrya ayat itu adalah 'el!, ;|o|i 'O""

Rabbmu berntasiat' kerrudian salatr safu di antara keduawau itu melekat

sehingga dib aca'ct1 ;pii' Oan Tuhanmu telah memerintahkan' .Karena

jika artinya adalatr peradilan maka tak seorangpun maksiat kepadaAllah."

SdangkanAdh-Dhahhakberkata,'Ditulis pada salah satu kaum kata

,* I d*gqr.;i.i tetit<a bercarnpur antan wau dengm s had dalm,penulisan

mushhaf"rr$

ttsLih.Jami'Al Bayan (15/46), Tafsir Al Mawardi(21429) dztAl MuharrarAl Waiiz

Q$rvn.
ttss qira'ahini disebutkanolehAth-Thabaridalamlami'Al Bayan (15/47),An-Nuhas

dalanMa'aniAlQur'an(41139),AlMawardidalamtafsimya (21429),IbruKatsirdalam
tafsirnya (5/61), Asy-Syaukani dzlamFath Al Qadir (31308) dan ini salah satu di antara

qira'ah yang aneh dan harus dibawa kepada tafsir.
rt56 DisebutkanolehAth-ThabaridalamJami'Al Bayan(15/46),IbnuAthiyahdalaml/

Muharrar Al Wajiz (lO/277) danAs-Suyrthi dalamAd-Durr Al Mantsur (41170).



Sedangkan Abu Hatim menyebutkan dari Ibnu Abbas semacam

ungkryanAdh-Dhatrlrak itu Dajugabeftata dari MaimmbinMahanbahra

dia berkata "Sunggutr pada ungkapan lbnuAbbas itu terrdapat cdray4 bahwa

Alrahswr*rnrmar, lrtSlirij:if AiiSej +,iSY *ril G & Z:o,*Dia telah mensyari'atkan bagi lcarnu tentang agama apa yang telah

diwasiatkan-Nya lcepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan

lrepadamu... " (Qs. Asy-Syuuraa l42l; 13)t t t7

Kemudian Abu Hatim membantah jika IbnuAbbas me,lrgatakan hal

derrikian itu, *Jika kami katakan demikian maka kalangan zindiq akan

rneir$<ritik mushafkils""t Ee

Kerrudian para ulama ahli kalam dan lain-lainrya bertata'Kata-kata"

qadlru waabatrasa digrmakanrntuk arti perintalu s$agaimma fimmAllah

SWT, :r51 {1 fr:t?i $f US ;r,t i3'Dan Tuhanmu telah memerintahkan

supaya lramu j angan menyembah s elain Dia.' Artinya adalah perintah."

Bisajuga digunakan untuk arti: penciptaan, sebagimana firmanAtlatl

Swr, yi Ayt'# 8l #i1i uMaka Dia meniadikannya tutuh

langit dalam duamasa... " (Qs.Fushshilat pll: lz)Artiqra: me,nciptakan

semuan),4.

Digrmalmuntukmipene@mhuhnn, s$agnfunatafirmaAllah SWI

;Vu'lCrrbt'il "...Maka putuskanlah apa yang hendak kamu

putuskan.... " (Qs. Thaahaa l20l:72). Maksudny4 putuskan hukum apa

1mg engfuuinginputuskm-

Al qadha jugaberarti telah selesai, sebagaimana firmanAllah SWT,

g?rt{ #. ,s fi ;$ 6$ *r"un diputuskan perknra vang kamu berdtn

menanyalrannya (kepadahr)." (Qs. Yuusuf ll2l: a\ Maksudnya, sudah

rp Sebuah atsar dari Maimrn dan disebutkan oleh IbnuAthiyah Aqlern Al Muhanar
Atwqib(totzm.

nst lbid.
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selesai urusaolya. Yang demikian itu juga seperti flrman Allah SWT,

'€{4! )3i1it r' ' "Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah

hajimu... " (Qs. Al Baqarah l2l: 200). Juga firman Allah SWT,

i}lflJi ;;"1tlli "Apabila Telah ditunailcan shalat..." (Qs.Al Jumu'ah

[62]: 10). Juga untuk arti kehendak, sebagaimana firman Atlah SWT,

'ctttip jl :r JtiidP $f i;i,3 ti1 " .-.Apabita attah berkehendak

menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cuhtp berkata kcpadanya:

'Jadilah', lalujadilahDta. " (Qs.Aali 'Inraan pl: a\.

Qarn'ajWa berati jmji, sebagaimarn firmmAllah SWT,'I, f#c* CS

;g;;;jl-6\l ,:rF "Dan tidaklah kamu (Muhammad) berada

di sisi yang sebelah barat ketika Kami menyampaiknn perintah kepada

Musa. " (Qs. Al Qashash l2\:  a)

Jika qadha mencakup semua makna di atas maka tidak boleh

mengatal(m bahwa segalamacam kemaksiahn adalah qarlha daiAllab kil€na

jika png dikehendaki adalatr perintah maka tidak ada perselisihan bahwa

hal-hal itutidakboleh, l@€naAltah SWTtidakmeurerintahkmlag dqnikiax

Sunggult Dia tidak memerintahkm kekejian-

Zakariabin Salarn berkata, "Ada seseorang datang ke,padaAl tlasan,

lalu berkata bahwa ia telah menceraikan istriryaa tiga kali. Ndaka ia menj awab,

'Engkau telah maksiat kepada Rabbmu sehingga diaterceraikan ba'in (talak

ti ga) darimu" Orang itu berkata, "Allah telah menetapkan hal itu kepadaku"

DenganfasihAlHasanberkata, "Allatritutidakme,rnerintatrkanifi:-"I:,ludia

merrrbaca ayat " D an Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu j angan

menyembah selain Dia."ttse

Keduat Nlatr SWT memerintatrkan bertauhid dan beribadah kepada-

Nya- Dan menj adikan bakti kepada kedua orang tua selalu dibrengkan dengm

rr5e Lih. TafsirAl HasanAl Bashri (2f9). Atsar ini juga disebutkan oleh IbnuAthiyah
dalanAl Muharrar Al Wajb (l0l 277).
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beribadah kepada-Nya SebagaimanaAllatr telah merrbarengfan terimakasitr

ke,padakeduanya dengan syukurkepada-Nya. Allah berfirm n, A! ;*13
"t3;;1$1"{";Egt t Tr45$l "Drn Tuhanmu telah memerintahkan

supaya lamu j angan menyembah s elain Dia dan hendaHah kamu berbuat

baik pada ibu bapalonu dengan sebaik-bailatya ".

Allah juga berfirman , 'i€5 UAa"* J.Hi ol
" ... Bersythdah kepada-Ku dan kepada dua orang ikt bapabnu, hanya

lrcpada-Kulah kembalimu. " (Qs. Luqmaan [3 I ] : I  ).

Dalam,Sft a hih Al Buklrari, dari Abdullah ia berkata,

*Aku bertanya kepada Nabi SAW: Perbuatan apakah png paling

dicintai olehAllah ituf '. Beliau melrj awab, " Slhalat pada waldury)a ".

Dia berkata, 'I(e,mudian apa lagt ?". Beliau me,njawab, "Berbalcti

Irepada kedru orang tua". Diaberkata, 'I(emudian qalagi?".Beliatr

me,njawab, " B erjihad di j alan Allah. " t ru

Jadi beliau SAWmeqmpaikan bahwa berbakti kepada kedua orang

tua adalah peftuatan png paling utama setelah shalat prg menryakan pilar

Islarn paling agung. semua itu disusun dengan k"t" # Qremudian/lalA y;rrrg

membrikan pengertim unrtm"

Kaiga: Termasuk beftakti kepada kedua orang tua adalah ihsan

(berlaku baik) kepada keduanya dengan tidak menunjukkan pertentangan

atau durhaka kepada keduanya. Karena tindakan seperti itu dise,pakati

termasuk dosabesar.

1160 t{R. Al Bulfiari pada pembahasan tentang waktu-waktu shala! bab: Keutamaan
Shalat pada Waktunya (l I 102).

,y:
:Ju
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Hal tersebut dijelaskan dalam Sunnah sebagaiman yang tercanhrm

dalam Shahih Muslim dari Abdullah bin Arrru, bahwa Rasulullah SAW

bersabda,

*|Y)'*ut ,S?,
i6',4 ,h,St qJ

"Sesungguhnya di antara dosa besar itu seseorangyang mencaci

kedua orang tuanya". Para sahabat berkat4 "Wahai Rasulullah,

apakah (ada) seseorang yang mencaci kedua orang tuanya se,ndiri?".

Beliau menjawab, 'Ya (ada), yaitu seseorang yang mencaci ayah

orang lain berati ia mencaci ayahnya sendiri, lcemudian ia mencaci

ibu orang lain berarti dia telah mencaci ibunya se4diri."tt6t

Keempd,Duhakakepadakedua orang tua adalah menentang maksud

keduanya yang bersifat mubah. Sebagaimana berbakti kepada keduanya

adalah menunrti apa png menj adi maksud keduaqa. Dengan demikian jika

keduaryra atau salah satu dari keduaqa memerintabkan suatu perintah kepada

arakqa, makaiawajib mentaatiryajil€p€rintah itubukan suatukfiIaksiatan,

dan selama yang dipointahkan itu merupakan hal-hal yang mubah (boleh)

dan termasnk yurg mandub (dianj urkan).

Sebagian ulama berpandangan bahwa perintah kedua orang tua mtuk

hal-hal >.ang mubah tertradap analarya hukumrya menjadi tnandub (*nah).

Sedangkan perintah keduanya untuk hal-hal yangmanduD maka menjadi

bertambah kuat ke-rza ndub - awtya itu.

Kelima: At-Tfumrda,meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata "r1ku

memiliki seorang istri yang aku cintai. Sedangkan ayahku membencinya

V {iv .i:ib,y:St r ;6tull
,y:st i;- ,i ,i6 e 

'i:4, 
.F';i

'al! t.itaft r..
{rl r -'-^e *tl r -r-j

t16r Sebuah badtts shahih telah ditalfirij di nuka.
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s&inggamenrerintahlcatku agr akumencerailcmqanmunalormanolalmya

Hal itu aku adukan kepada Nabi SAW, beliau pun bersabda

i-6;yW'* i.*ut'*U
"Wahai Abdullah bin Umar ceraikan istrimu."It62llallils hasan

shahih.

Keenam: Dalan,4sh-Shahihterlansir riwayat dari Abu Hurairab, ia

berkat4 'Datang seorang pria kepada Nabi SAW lalu berkata

td*
.'cll'; ,iC

"Siapakatr orang png paling berhak aktr perlakukan dengan baik.?"

Beliau menjawab, " Ibtonot ". Ia bertaqra lagi,'IG,mudian sirya lagi?".

Beliau menj awab, 'Ibumu". Ia bertarya lagi, 'Kemtrdian siapa l4gi?".

Belian menj awa&,"Ibtnnu ". Iabertxtyalagi,'Ikmudian siapa lagi?".

Beliau menj awab, "$tahmu ". t t 63

Hadits ini menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih-sayang kepada

ibu harus tiga kali lipat dari kecintaan terhadap ayah. Hal itu karena

Nabi SAW menyebutkan ibu sampai tiga kali, sementara ayah hanya

sekali saja.

Jika makna ini dihapti maka akan terlihat jelas bahwa kepayahan

me,ngandung melatrirkan, me,rryrusui dan mendidik haqra khusts pada diri

1162 HR At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Thalaq, bab: Riwayat Tentang Seorang
yang Dip€rinhbkanAyabnya rmtuk mcnceraikan tsffiys (31485 dan 48O. Abu Daud
padapcmbahasantentangAdab, bab: BerbatiKepadaKedua OrangTira" uomor: 5138,
Ibnu Majah pada pembahasan tentang Thalaq, bab: Seorang yang Diperintahkan
Ayahnya mtuk menceraikan Istrinya, nornr : 2088.

1163 rrR. Muslim dalam penrbahasan tentang b€ftakti kepada kedua orang tua" bahwa
keduarya orang yangpaling bcrhakatas hal itu(4/1947). Juga diriwayatkanyang lainrya.
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seorang ibu dan tidak pada ayah. Itulah tiga keistimewaan yang tidak ada

pada ayah.

Diriwayatkan dari Malik batrwa seorang pria berkata kepadanya,

"Sungguh, ayahku berada di negara Sudan. Dia mengirim surat kepadaku

agar aku datang kepadanp- Sdangkan ibulu melarangku wlhrk itu." Maka

ia berkat4 "Taati al"ahmu dan j angan tidak taatkepadzibumu".

Unglrryan Malik ini menunjtrkkan batrwa bakti kepada keduaqra harus

samam€rurutqna

Al-I^aits pemah ditanya tentang masalah ini lalu dia me,lnerintahkan

kepadapenarrya agar me,ntaati iburryra. Dan dia mengpaim bahwa ibu memiliki

dua pertiga hak mtuk ditaati.

IladitsAbu Hurairatr menuf ul&an bahwaibu me,nriliki tigaperempat

hak untuk ditaati. hi adalah alasm menglmdapi pendryat lmg menelrtangnya.

SedangkanAl Muhasibi telah mengklaim di dalam Kitab Ar-Ri'ayah

karymya batrwa tidak ada perbedaan pandangan di antara ulama bahwa ibu

memiliki tiga perempat hak untuk ditaati sedangkan hak aph sepercmpahp-

Ini sesuai dengan hadits Abu Hurairatr RA . Wallahu a'lam.

Ketujah: Bakti kepada kedua orang tua tidak lfiusus ketika kedua

orang tra ihr muslim. Bahkan sekalipun keduaqra kafir, b€ftakti dan beftuat

baik kepada keduaqra tet4 waj ib, aalagi j ika kdvanya lafir dzimmi $nng
bertrakhidrp dmai).Allah SwTberfirmarr I;t i3- i A;t, * ffi 1,1:; <)

;t# ri €*> n j;;Lis qli 4 "Attah tidak metarang karnu

untuk berbuat baik dan berlalu adil terhadap orang-orang yang tiada

memerangimu lcarena agarna dan tidak (pula) mengusir kamu dari

negrimu. " (Qs.AlMumtahanah [60]: 8)
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Dalan Shahih Al BuWruri ada riwayat dari Ama' , ia berkata,

irl
'tuku p€rnah dat"rg kepadalcq sementara dia masih musyrik di masa

Quraisy, dia juga memberi bantuan kepada mereka ketika me,lnbuat

perjanjian dengan Nabi SAW yang ditemani dengan ayahnla. Maka

aku meminta fuu/akQada Nabi SArilf, dm aku katakan'Sesungguhryra

ibuku dat^ng kepadaku sedangkan dia sangat ingin baktilcrr,tra ryakah
aku hans smbung silaturrahim denganryra?." Beliau me,nj awab, "Ya,

sambunglah silaturrahim dengan ibumu. " t t 6t

Juga diriwalatkan dari Asrna' ia berkata,

"Ibular datang kepadaku yang sangat ingin baktiku kepadanya pada

masaNabi SAW, lalu akubertanyakepadaNabi SAW apakah aku

harus smbung silafurrahim de,nganqra ?". Beliaub€rsabda, "Ia ".

Ibnu Uyainah berkata, "Kaxena itu Allah menurunkan ayat,

y{t A'l#-i Afr *fti *4t5-$ "Attoh tidak metarans kamu

untuk berbuat baik dan berlaht adil terhadap orang-orang yang tiada

memerangimu".

"u 't t l, sangat ingin mendapatkan baktiku dengan minta sesuatrr kepadaku . Lih- An-
NihayahQ/237).

ttcs fiadits shahih diriwayatkan oleh Al Butfiari pada pembahasan tentang Jizyah
(pajakjiwa) dan telah dijelaskan di'rn'ka.

*:r*tut * C,* A+rr;t 6
g :Js; tiinfl *t * ilt j*4r
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Kedelapan: Di antaraberbuat baik dan berbakti kepadakedua orang

tua adalahjikaditentukan untuk berangkat b€rjihad makahendakrrya b€rjihad

dengan izin keduarya- Dalam Ash-ffiahihadariwalat dari AMullah binAmru,

iaberkata,

l[ut tVt G'ii>*.*r*a{it * 4, J\,tr:r;e
bt;; W,Ju .t,i,i r !t:q'r';l

"Ada seorang pria datang kepada Nabi SAW me'minta izin unhrk

berjihad Maka beliau bertanya, " Apakah kedua orang tuamu masih

hidup?. " Ia menjawab,'Yd'.Beliau bersabda, " Beriihadlah dengan

berbabi pada keduanya." 116

Sdmgkan lafaztr Muslim dr *lan Ash-Shahih:

qt5. qk;i

Iaberkata'Yq akumeninggalkmkoduaryadalur keadammeirmgis".

Beliau bersabd4'I(errbalilah danbuat kedumyatertawa sebagimana

engfau telatr menrbuat keduanya menangis."rro

D alam Hrub ar ynglanbeliau bersabda,

t3

u'J2rl &V*- : Uqt; 4t ; ;. U:l e'*';
6y 2taAt ;r2

I 166 r{R* Muslim pada pembahasan tentang berbuat baik, bab: Berbakti kepada Kedua

Orang Tua Dan keduanya Berhak Mendapatkan itu (4/1975) dengan lafazh yang mirip.
tt57 I{RAbuDaudpadapembalrasantentangJiha4 bab: OrangYangBerjihadsarentara

Kedua Orang Tbanya tidak Menyukainya (3/17), An-Nasa'i pada pernbahasan tentang

Bai'af Ibnu Majah dengan lafazh yang mirip pada pernbahasan tentang Jihad bab:

Orang Yang Berjihad sementara Ia MasihMemilki Kedua Orang T\tz(2/929 dan930),
Ahmad dalam Al Musnad (21160).
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"Iidurmu dengan kcdua orang tuamu di atas lasur milik lceduanya

sehingga keduanya menjadikanmu tertawa dan bercanda

denganmu lebih utama bagimu daripada jihad denganlal"rt6s

hi disebutlon oleh Ibnu Khuwaianmandad.

Sedangkan lafazhAl Bukhari pada perrbatrasan tentang berbakti

Kepada Kedua Orang Tira Abu Nu'aim mengabarkan kepadakami, Sufian

mengabakm kepada kaai dili Nla' bnAs-Sa'ib dmi ayzhnp, dri Abfullah

binAmru,iaberlota:

lj,

"Seorang pria datang kepada Nabi SAW untuk berbai'at dengm beliau

untuk berhijrah de,ngan meninggalkan kedua oftrng tuanya dalam

keadaan menangis. Sehingga beliau bersabda,'Kembalilah k"pada

lre&tanya dan jadikanlah kcduanya tdmva sebagaimana telah

englrau jadikan kcduanya menangis'."rr@

Ibnu Al Mrmdzir b€rkat4'Tladits ini menunjukkm lrmgm berandot
jihaddengmtapa izinkeenorangtra selmatidak adakewqiibanpengusirm

musuh" Jika t€rjadi kewqiibm pengusirm musuh maka bagi semua orang wqiib

berangfuat" Hal itu smgatjelas di dalam haditsAbu QatadahbahwaRasulullah

rrd Sebuah hadirc dengan larazh :

ht? *, ff ,l #r;'!r€b Sijf qt<4*t-qkr+t'of;,r.t4,:r.l/t *u'l
"Tldurmu di ans lrosur untuk berbalai kepada kedua orang fitamu sehingga engluu

menjadilcan keduanya tertatta dan dia menjadikanmu tertawa, itu lebih baik daipada
ketangguhanmu dengan pedang di jalan Allah Ana wa Jalla." HR. Ibnu hl dari Ibnu
U:olar.Lin.KuaAl'Ummal(l6l475,476tonnr:455?A).

tt6e I{R. Abu Daud pada pembahasan tentang Jiha4 An-Nasa'i dalam Bai'al Ibnu
Majah pada pembahasan tentang Jiha{ Ahmad dalanAl Musnad (21160).

iv
a. ,1
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SArfr[ menguhrs pa$*an para amir. . . . . . Ialu menySutkan kisa]r telrtang Zaid

bin Haritsab Ja'farbinAbu Thalib dan Ibnu Rawahah- Setelah itu pe,nyeru

Rasulullah SAW berkumandang:

,jo'i g; ;1, ,tst ,(Jt .-^;rg. i^1Jat'of
6 t-'!. .. 7t7.r-l .li .i;f W-r')'5;191 f:+V t;?)4+t Gli ,;tfut -1,1

'C:*v

)rre? e115":tilt:;. ,llr
'tserkunpullah untuk stnlatjr-aalr." Ul*aUe*tryuUan ormg-oralg

sehingga beliau memuja dan memuji Allah lalu bersabd4"Wahai

selralian manusia, kehnrlah dan banulah saudara-saudara kalian.

Iidak boleh ada seorangtun yang lari dari peperangan " Maka

ormg{rmg kehrar dengan betjalat kaki dm menunggmg hewan dalam

cuaca ymg sangat pmas "r rm

Sabda beli a\ " Keluarlah dan b antulah s audara-s audara kalian"

ini menunjul&mbahwaudarr (alasm) untuktidak ihrtbergabmg adalahjilo

tidak adapengprahmpasrkan untrkmengusirmusdl IIal inijugadftuatkan

detrgrq dalil dai sabda belial

t\jtu f&r s$

"Maka jika katian dikerahkan untuk maiu Perang *oUo

majulah."ItTI

Menumt saya (Al Qurthubi): Iladits-hadits ini menrmj,kkan bahwa

semua yang fardhu atau semua yang mandub ketika berhimpun maka

diutamakan png paling pqiling. Makna ini telah dij elaskan de'ngan cukup

rtTo Sebuah hadits dengan laf3p,h'flrn $\t6 $l;ty ,,Majulah dan bantulah
saudara-saudara kalian." tlI.Ahmad dalam'Al Musnad (5 1299 daa 3Ol).

rrTr I{R Al Bukhari pada pemb,hasan tentang Jiha4 bab: Ksutamaan Jihad(21135),

Muslim pada pembabasan tentang H$i (212986), Abu Daud dan Ibnu Majah dalam

Jihad" Juga olehAt-Tirmidzi danAd-Darimi dale,r, As-Sair.
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olehAl Muhasibi di dalaml r-Ri' ayah.

Kesembilan: Para ulama berbeda pendapat berkenaan de,ngan kedua

orang tua yang musyrik, apakah analorya hanrs keluar dengan izinnp, jika
jihad adalah salah satu fardhu kifalxah. Ats-Tsauri mengatakarq "Tidak boleh

berperang melainkan dengan izin keduanya'.

Asy-Syaf i berkata, 'Boleh baginya berperang dengan tanpa izin
keduan1,a."

Ibnu Al Mundzir berkata, '?ara kakek adalah para aph sedangkan

para nenek adalatr para ibrl sehingga seseorang tidak boleh berperang

melainkan de,ngan izin mereka Dan aku tidak mengetahui adanya indikasi

yang mewajibkan hal itu ke,pada saudara dan kerabat lainn5/a,"

Sedangkan Thawus melihat bahwa berbuat baik kepada saudara-

saudara lebih utarna daripadajihad di jalanAllatr ',4zzawaJalla.

Kaquluh:Di mtaa frktor )ang men)@lpunral@l bakti kepada kdua
orang tua adalah menpmbung silaturratrim dengan para sahabat atau

temannya. Di dalam ls h-Shahih dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku pernah

me,nde,ngar Rasulutlah SAWbersabda

'&ll'fi. *f\', ,_pl ,y:Sr 
-+.';r'J ALt

" Di antara babi yang paling tinggi adalah silaturrahim seseorang

dengan para sahabat orang tuanya setelah ia bersahabat

dengannya."ttT2

Sedangkan Abu Usaid yang merupakan seorang Ahli Badar

meriwayatkan dengan mengatakan,

rr72I{R Muslimpadapembahasante,ntangberbuatbaik, bab: Keuhmaan Menyambung
SilatnrahimdenganTbman-temanke&ra orang T\ra dan Sejenisqa(4/1979),AbuDaud
pada pembahasan tentang Adab, At-Tirmidzi dalam berbuat baik danAhad ddamAl
Musnad(2188 dan9l).
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',y ,y; lit; t4; *"t ,lL lilr ;* at e *
ry:, )-;'ri.'rsU: :'4'u'6.|y r{t S?, t1-' : Ju;rgl,i
i*p e :ury1yi/c$; it ( ,4:JG t yrc;;lrj ;?
u €'Y C Flt-+try* dfl:t*:r:;.4)#

|!lt ,*. "$ 
t4 ,t cyi n',lt

"Suatu ketika aku sedang dudukbelsarnaNabi SAW r,*,n *r*-
sormg pria dari kalanganAnshar datang kepadabeliau lalu be,ltat4

'Wahai RasuluflalL apakah masih ada bakti kepada kedua ormg ttmktl

setelah wafat keduaq'a dengan sesuatu yang aku hartrs bqbakti

de,lrgannya?." Beliau menjawab, "Ya, berdoa untuk keduanya,

memohonkan ampunan untuk keduanya, melaksanakan janii
keduanya sepeninggal keduanya, memuliakan kawan'kawan

kduanya, menyambung s ilaturrahim yang tidak ada hubungawnu

denganrrya melainkan dengan sebab kcduanya. Semua inilah yang

masih tersisa untt* kamu lahtkan."tt73

Rasulullah SAW juga memberikan hadiah kepada kawan-kawan

Khadijah sebagai baldi beliau kepadanya dm meme,nuhi janjiqa, karena dia

adalah istri beliau. tvlaka apa lagi dengur kedua orang tua

Kesebelas: Firrran Allah SWT, -t:-i;l i?fr L'"ry:#Cl
Ag tl "Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua'duanya

s anpai banrnw lanjut dalam pemelilwracnnz." Dikhususkan ketika masa

It73 rlR lbnu Majah pada pembahasan tentang Adab, bab: Sambrmglah Shilahrrahim

dorgan orang-orang yang Orang Ttramr menyambrmg silaturrahim de,lrgannya (211208

dar l2O9). Juga diriwayatkan dengan lafazh yang dekat olehAbu Daud danAhmad

dalamAlMusnad.
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lanjut usia karena ini adalah masa di mana keduanya sangat me,nrbutuhkan

baktinya karena penrbalran kondisi pada keduaqa yang melemah faktor usia

png tua Di dalam kondisi de,mikian diwajibkan untuk menanrh perhatian

lebih besar kepada kedua orang tua daripada yang diwajibkan sebelum

keduanya tua. Karena keduanya dalam kondisi ini telah menjadi tanggrmg

j awab anaknp- Keduanya sangat menrbututrkan perhatian dari ormg )ang
dulu penrah diunrsiqra diwaktu kecil, yaitu dari an*-anatnya-

Selain itu juga batrwa masia yang lama berada bersama seseonmg

kadarg-kadmgmenimbulkark$osanandankejeruhm s&inggamenstimulasi

ernosi tertradap kedua orang tuaqra. Untuk me,ngantisipai situasi ini, maka

dianjudcm agu si anak tetry berbicara dengan baik dar lemah lebut terhadap

kedua orang tuaqr4 dengan demikian ia akan selamat dari segala cela dan

aib. Maka Allah swr berfirman, V4,$SV*friSS$d & JG
a.r.t-4-e l]3 *Malca sekali-kali janganlah karnu mengatakan kepada

lceiuanya perkataan 'ah'dan janganlah kamu membentak mereka dan

ucapkanlah kepada merelca perkataan yang mulia."

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW

bersabda

,J3. .'^kl e ,:al i.: ,^kl V.,
.^?)t l;:r;-'f '; ry'ri q+f 4t+ iutj'tr\f

" Mentgilah, mentgilah, mentgilah". Lalu ada png bertanp, "Srapa

wahai Rasulullah?." Beliau mer{ awab, " Orang lnng mendapati kedru

orang tuanya sudah lanjut usia salah satunya atau kedua-duanya

lalu ia tidak masuk surg6."Itzt

u7a HR MuslimpadapembabasantentangberbuatbaikdanMerryarrbrmg Silatrrahim,
bab: Me'rugilah orang )rang mendapati kedua oraag tuanya rclah lanjut usia atau salah
satn dari keduany4 nannrn ftsduanya tidak menyebabkannya mazuk surga (411978).

rt



Al Bukhaxi pada pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang

tua berkata: Musaddad menyampaikan hadits kepada kami, Bisyr bin Al

Mufidhdhal me,rqrampaikan hadits kepada kami, AbdAr-Rahman bin Ishak

me,npmpaikan hadits kepada kami, dari Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu

Htnairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda,

'$\f
,t t

,h:
,y; ur'i-|& Jt;'r, iii Lf. s,b,, ul a
Uf e ,i?)r iV:i C q*f tl ;t + i:l

d'fi.'o:,'# 4-;r i tw; *L F:'
"Meragilah orangyang namalu disebutkan di sisisnyanamun dia

tidak bershalawat kepadafu. Meragilah orang yang mendapati

lredua orang finnya telah lanj ut usia atau salah s atu dai ke&nnya

namun keduanya tidak menyebabkannya mast* surga- Merugil ah

orang yang memasuki bulan Ramadhan hingga habis bulan itu

s ebelum dirinya diampuni. " t I 7 5

Ibnu Abi Uwais menyampaikan hadits kepada kami, saudaraku

me4ryaikan hadits kepadaku dali Sulaiman bin Bilal, dai Muhanmad bin

Ililal, dari Sa'ad bin Ishak bin Ka'ab bin 'Ujratr As-Salimi, dai a1ah>ra RA

iaberkata: Sunggufu Ka'ab bin'Ujrah RA berkata: Nabi SAW bersabdq

t. (1
9 ?f O:t d,-lj

. . . at ,,

:Ju p,!:Jt G ,;r 7
1t
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It75 I{R. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Doq bab: Sabda Rasululah tentang

rerugilah (5/550) dan renunrtAt-Tirmidzi ini htdi15 hasan ghanD dari aspek ini" Juga

diriwayatkanolehAbnraddalam AlMusnadQl2s4),AlHakim dal"nAlMtotadrakpada
pembahasan tentang Doa ( 11549),Ibnu Hibbau dalam Shahihnyq As-Suyrthi dalamll
Jami' Al Kabir (212209) dan dalam Al Jami' Ash-Shaghrr dengan nomor : 4459 .



,Jtiiit e$:r,rt

.i d t i:r:.Z;: :Jv t it4'* k Y u* ?At l*
{ d2;.r':Srif ; .,,; :Jv ,ifr\iyal * *;'ot ,Su

-7.; 'Ji 'r^X. :Jv *6r ,-j i#, t tt ,:*t ,irt;" li 'A
.sat :L.ui ,:oA. ,h'rb i+

;i,|i ,ilit ;Vi't 6:Ll #t itfi i:+'aril;
"Hadirlah kalian semta, kc dekat mimbar". Ketika beliau keluar

(dari kmahnya) beliau naik mimbar. Makabeliau naik anak tangga

pertamanya de,ngan mengucapkarr " Amin (kabulkan) ". Ke,mudian

beliau naik anak tangga kedua dengan mengucapkag "Amin

(kabulkan)". Kemudian beliau naik anak tangga ketiga de,ngan

mengucapkan, " Arnin (labulkanlah). " Ketikausai dan beliau tunur

dari mimbar kami l@taka&'.\Matlai Rasulullall karni telatr de,lrgar dari

engkau pada hari ini sesuatu yang kami belum pemah mendengarnya

dari engkau?". Beliau bersabda, "Kalian mendengarnya? ". Kami

katakan,'Ya". Beliau bersabda, "Sungguh, Jibrit AS datang dan

berlrata, "Sangat jauh (dari rahmat Allah) orang yang bertemu

dengan bulan Ramadhan nanun dirinya tidak diampuni". Maka

aht lmtalran, "Amin (kabulkanlah)". Ketilca aht naik pada anak

tangga lredua dia berkata, "Sangat jauh (dari rahmat Allah) orang

yang namumu disebutkan di sisinya namun dia tidak bershalawat

lrcpadamu". Malca aht katakan, "Amin (labulkanlah)". Ketika

aht naik anak tangga kctiga ia berkata, " Sangatjauh (dai rahmat

Allah) orangyang mendapati lcedua orang tuanya mencapai usia

lanjut atau salah seorang dari keduanya namun keduanya tidak

menyebabkannya masuk surga". Maka aht katakan, "Amin

(lcabulkanl ah). " t t z o.

1176 Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3134\.
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Abu Nu'aim meryrampaikan hadits kepadal€mi, Salamahbin Wadan

menyampaikan hadits kepada kami: Saya pernah me'lrdengarAnas RA

berkata: Rasulullatr SAW naik mimbar, saat di anak tangga pertama beliau

mengucapkan amin,kemudian naik anak tangga keduajuga me,lrgucapkan

onin,kantdiannaik arak targga ketiga mengUc rylarrr onin Kenrudian beliau

uerserrayamdandudrksehinggaparasatrabafiryraberkata'lMalraiRasulullalL

rya png e,ngkau amini?". beliau me,lrjawab,

* l+'-';i'; Ul'g.t :Ju; i>t1lr * "F-b ,s!
u":,;f il ;l'$\l'i; Uf e .6at :irt- ,:dL;'H

,*t,*,:o?)t EUC
"Jibril AS datang kepad.aht lalu berkata, merugilah orang

namamu disebut di sisinya namun dia tidak bershalawat

kepadamu ". Maka ahr katakan, " Amin (kafulkanlah) ". Menrgilah

orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari

lceduanya namun dia tidak masuk surga. Maka aht kataknn,

" Amin (kabulkanlah). "rrtt Hadits

Orang bahagia adalah orang )ang segera menggunakan kese'mpatan

untuk berbakti kepada kedua onmg tuan)'a agar tidak terkejar dengan

ke,matian keduaqa sehingga akan menyesali se,mua itu. Sdangkan orang

sengsara adalah orang yang durhaka kepadakedua orang tuanya. Apalagi

bagi ormg ymg telah sryai k@mp perintah urnukbe,rtakti kepada kedta

orangfira

Kedua belas:FirmanAllah SWT, *ll6i JfiiLt 
*Makn selcali-

kali janganlah lcamu mengataftan kepada keduanya perftataan 'ah'."

Maksudnp, jangan katalcan kepada keduaqra ucapan-ucapan png di

tt7' Discbutkan oleh Ibmr trhBir dalam tafsirnya (3134).



dalamnyra sekecil apapun sesuatu yang menyedihkan. Dari Abu Raja' Al
Utharidi berkat4 * Ah, adalahucapan ),ang bunrk lagi kasar."

Mujahid berkata "Artinya: JikaAnda mendapatkan kedua orang tua

dalam kondisi lanjut usia lalu ia buang air besar dan air kecil sebagaimana

png keduanya lihat pada diriAndaketikaAnda masih kecil, makajanganlatr

Andajijik kepada keduanya laluAnda uc aptat ah."n 78 Sedangkan maksud

apt ini lebih luas dai rnakna ini.

Uff Mn tuff adalah kotoran kuku, I t D dan j uga dikatakan terhadap

rya-apa )xang me,nggelisahkm dm merrberati.

AlAzhari b e*at4"Tffiuga sesuatu png sangat hina" Dibac" 3f rrso

detgan lcasratain sebagaimunmacam-macam suara )ang di-kasrdain-k an

MakaAnda kafakan: tr, tn yang di dalam hal ini ada sepuluh katartsr '

ul ut ,il ,:ot ,tif .df ,'ol ,!ol ,'ot (dengan hamzah

berkasratr) 'Jt (dengan hamzah berdhammah danfa'suhn) it (denyan

fa' tanpa tasydid).

Sedangkan di dalam hadits disebutkaru

uf uf ,jrt'i sl ;, y; r-b 'ilt
"Maka ia lemparkan ujung bajunya ke atas hidungnya lalu
mengatakan,'Ah, ah'. "1t82

rril Seb mh atsar dari Mujahid yang disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al
Bayan (15147\, An-Nuhas &ialln' Ma'ani Al Qur'an (4ll40),IbnuAthiyah dalzrmAl
Muhanar Al Waj iz (lO 127 9).

rr?e T ih- Lisan Al'Arab, enti: 4l.
ttm qira'ah ini disebutkan olehAbu Hayyan dalamAl Bahr Al Muhith (7127).
rrEr Kata-kata ini dihimFm oleh Ibnu Malik dalam rmgkapannya sebagai berikut:

$ 1'oi rf glr,lo;r,Lii i;(i

*ili,ol,Str,jl
I I 82 Hadits ini merniliki pendukung dari Abu Daud pada penrbahasan tentang Shalat ( I /

3l0nornor: I 194).
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Abu Bakarberkata "Artinya: merasajijik ketika mencftnn baur5a-"r rB

Sebagian mereka mengatakan, "Mal(la Uf adalah penghinaan dan sikap

mengecilkan'- Dianrbil dari kata uil yang axtin)'a sedikit'

Al Qutabi berkat4 "Asalnya adalatr tiupanAnda akan sesuatu yang

jatuh padaAnda berupa debu dan lain sebagainla Sedanlkan untuk suatu

tempat maksudnya menyingkirkan sesuatu darinya untuk duduk di atasq'a

Maka dikatakan batrwa kata-kata ini adalatr untuk segala sesuatu yang akan

datmg."

sedangkan Abu Amru binAl Ala' belkat4 " U/adalah kotoran di sela-

sela hrku sedangf,an rz;fladalatr potongannya-"

Az-Ztryaib€*at4"Atfr ,uff adalahbustk"

Al Ashma, i berkata, * uf adalahtatri telinga, sedangkan tuf anala,h

kotormkuku.Atfiirn:ameryrcbap€nggwuan),a sehinggadis6lftmuntuk

segala sesuatu msq/iakitlcur"l lt4

Diriwayatkan dari hadits Ali binAbu Thalib RA ia berkata Rasulullatt

SAWbersabda,

,,Jika Atlah mengetahui suatu kedurhakaan yang lebih hina

daripada 'ah' pasti Dia sebutkan sehingga orang yang berbaloi

melahilran apa yang dia ftehendaki untuk melahtftannya sehingga

tidak akan masuk neraka. Dan hendalorya orang durhaka

ttt Lh An-Nihqal, (I/55).
ttu LiL Lisan Al 'Arab @rirr: .ill).

Surah AI lsraa'

;krfW 9'j#lr n itt'*'-)
,gt ,rtlt ys-'J' ,fr'ofia

t., o.
t*-t.l

g t;t 3l
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melahtkan sesuatu yang dia kehendaki untuk melahtkannya

sehingga dia tidak akan masuk surga."rns

Para Ulama kita berkatq "IJcapan 'ah' terhadap kedua orang tua

adalah ucryan pngpaling hinakarena dengan ucapan itu me,nolak keduaqra

dengan penolakan yang termasuk kufur nikmat, kufur pendidikan dan

menolak wasiatAl Qur'an .Dan' ah' adalah diucapkan untuk segala sesuatu

yang ditolak. Oleh sebab itu Ibrahim mengatakan kepada kaumnya,

fi o;3 ,y (t:# Ai # $ "n (cetakalah)kamudanapayang

lcamu sembah selain Allah .... '(Qs. Al Anb iyaa' l2ll: 67)

Maksudrrya, ditolak dari kalian dengan semuaberhalayang menjadi

milikkalialini

Ketiga belas:FirmanAllah SWT, tb*i S'e "Dan ianganlah kamu

membentak mereka." An-Nahrz.' Membentak dan berbicara kasar

kepadanp-

'.! rtL *i u4 rfl't 
*Do, ucapkanlah t<.epada merelca perkataan

yong *ufio." Maksudnya" yang le,lnbut dan indah. Seperti: ril/ahai bapakku

dan hai ibuku, dengan tidak menyebut nama atau julukannya Demikian

dikatakanolehMha'.

Sedangkan Ibnu Al Baddahn86 At-Tujibi berkata "Sa)ra katakan

rr85 Hadits dengan lafar:h :

W-'ol ra.burrr,,tr),rrir p\'*W}tl rou')q #.
'eit ,yn-,.li

"Orang yang berbaldi hendabrya melalcakan apo-apa yang hendak ia lalcukan
sehingga tidak akan masuk ke dalam neralca, dan hendalorya orang yang durhala
melahtlran apa-apa yang hendak ia lahtkan sehingga tidak akan masuk ke dalam
surga." ER.. Al Hakim dalartTariktrrya dari Mu'adz (Lih- Kaw AI 'Ummal (161475
norrnr:45528).

tt86 Di dalamJrami'Al Bayan(15149),Al Muhanar Al Wajiz (101279) d"n Ad-DunAl
Mantsur (41 17 I ). AbuAl Haddaj.
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kepada Sa,id bin Al Musalyab bahwa semua yang ada di dalam Al Qur'an

mengenai berbakti kepada kedua orang tua telah saya ketahui, kecuali firman-

lly4"dan ucapkanlah kepada mereka perlcataan yang mulia". Apakah

perkataan yang mulia itu?. Ibnu Al Musalyab menjawab, "Ucapan seorang

hamba lang bersalatr kepada tuannya yang kasar dan keras."r r87

Keempat belas:FimanAllah SWT, b JIfi aq q ,za>6
-1,.Lli * Dan rendahkanl ah dirimu terhadap merela berdua dengan perruh

l<esayangan " [ri adalah bahasa kiasanr rss yang berkenaan dengan lemah-

lembut dan sayang serta merendahkan diri di hadapan kedua orang tua

sebagaimana rendah diri seorang rakyat kepada seorang pemimpin

sebagaimana ditunju}kan kepadanya oleh sa'id binAl Musayyab. Hafsh

mengarnbil garnbamn dengau'sa1q)' dan menjadikannla rendah adalah s€rupa

de,ngan sayap bunrng ketika rne,re,nd*rkan sayapn)a rmtr.d< anaknya-

Adz-Dzult adalah lematr-lembut. Qira'atr jumhur adalatr dengan

dh ammahpada huruf dzal 1ii'tlr1.

Sa' id bin Jabir, Ibnu Abbas dan urwah bn ?s-hbair me'nrbaca ! ij 1 " 
t'

dengan kasratr pada huruf dzal.Diiwayatkan dari Ashim dari perkataan

mereka: i-n, 'r*. ",s'i:t ';l:t (Binatang yang tunduk yang nyata

treUndukannya). Sedangkan pada binatang maksudnya mudah dikendalikan

danpe,lrurut. Maka alat ini mengharuskan bagi menusia rurtuk merendatrkan

diri kepada kedua orang tuanya, baik dalam caraberbicaranya, diamnya dan

cara me,natapny4 dengan tidak menaj amkan pandangan ke,pada keduanya

tr87 DisebutkanolehAth-ThabaridalamJami'Al Bayan(15149),IbnuAthiyah dalanAl
Muhanar Al Wajiz (101279) danAs-Suyuthi dalanAd-Durr Al Mantsur(4/l7l).

nu L;t. Al Muhanar Al Wajiz (10t27 9).
rrr qira'ahini disebut}kan olehAth-ThabaridzlamJami'Al Bayan(15/49),An-Nuhas

dalamMa'ani Al Qur',an(4ll{l),IbnuAthiyah dalamAl Muhanar Al wajiz (l0ll80),
Abu Hayyan dalanAl Bahr Al Muhith (6/28), As-Suyrthi dalaml d-Durr Al Mantsur

(4lt7l)danAsy-Syaukani dalanFath AI Qadir (31310) dan ini adalah salahsairqira'ah
yang aneh sebagaimana disebutkan dalanAl Muntakhab karya Ibnu Jinni (10/280).

[@



karena png dmikian itu adalatr cara melihat orang maratr.

Kelima belas: Dialog dalam ayat ini adalah untuk Nabi SAW,

sedangkan yang dimaksud adalatr umatrp- Karena beliau SAW ketika itu

tidak me,rniliki dua orang tua Dan tidak disebutkar i.tilt A a"f.* firrnan-Nya

SWT, 'eiru'&$ 
f. gbi ;apt2 "Dan rendahlcanlah dirimu

terhadap orang-orang yang mengihttimu, yaitu orang-orang yang

b*iman." (Qs. Asy-Syu' araa' 126l: 21 5) Disebutkan di sini sesuai dengan

besamya hak dan penegasanryaa.

D^'U di dalam ungkry n *llt U adahh untuk menjelaslrmj€rris.ueo

Maksudny4 sungguh rendah diri adalah bagran dari rabmat yang kokoh

bers€mayan di dalanjiwa Dmjugabisaunhrk me,lunjukkan tujua akhir.ttct

KemudianAllah SWT memerintahkanparahmba-Nya 4gark*asih-
sayang kepada orang hra mereka dan me,ndoakan mereka Hendakqra errgkau

mexryalmg keftraDra s$agairnau kedualryra meryralagimu dmjuga lmah-
lembut kepada keduanya sebagaimana keduanya lemah-lerrbut ke,padamu

Karena keduanya telatr menolongmu ketika kamu masih kecil, bodoh dan

sangat merrbututrkan sehingga keduanya mengutamakanmu daripada diri

mereka sendiri. Keduanyabegadang di malam hari, keduanya lapar demi

mengenyangkanmu, keduanya berpakaian compang-camping demi

memhilanpaloimdrhnq makakmrutidak al@bisamenrbalas k$aikm
keduanya kecuali ketika keduanya telah la1iut usia saupai pada batas merreka

tidak berrdaya seperti kmu masih kecil, lalu kanru mengunrsiqra dengro baik

kedumyatelahmengurusmu dengrubaikpula Dengar dgnftial
kedua orang tua memiliki hak untuk diutamakm" Rasulullah SAWbersabda,

|r'i| i;l ttk i:r-;'rl ty.tbli

ttn t ih. ll 11,{11hanm Al Wajiz (l0l280).
rrer Di dal,m ,{ I Muhanar Al Wajiz (101280) iuga bisa rmtrk rrnrmj 'kkan awal trjuan

yangjclas ini benar.

{:.sm'l



"seorang anak tidak alcan bisa membalasan kebaikan orang tua

kecuali jilca mendapatlcan orang tuanya mmiadi budak lalu ia

membelinya dan memerdekalwnnya. " I t ez

Hadits ini akan dibahas dalam surah Maryam.

Keen am b elas :Fimran Allatr SWT: A6S C{ " sebagaimana mercka

berdua telah mendidikht " Pendidikan secara lfiusus disebutkan agarpara

haurba ingat bahwakasih-sa mg kedua orang tua dan kelelahan keduaqra

adalah dalam mendidik Sehingga hal itu dqat menmbah kasih-sa1'ag dm

lemah-le,mbut kepada keduanya. Se,mua ini rmtuk kedua orang tua yang

mrfonin

AI Qur'an telah mehmg untuk memohonkm mpun bagi orang{mng

musyrrt png telatr meninggal sekalipun mereka dari k€rabat, sebagaimana

dijelaskm di mukatts Dsebudran dai lbmrAbbas dm Qdadah bahcra semtn

ini dih4us dengst firnm-Nya SWT,

,ti,,i*e !'t';yu. j.Xt itSrits- it t-*t; O.fi iA. 3r€ c

@ +,;fi +;;l -6 -l s;i t; )4 b ri
*Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman

memintakan amlrun (kepada Allah) bagi orang'orang rnu$,rik, walauputt.

orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya), sesudahielas bagi

meteka, bahwas anya orang-orang mury'ik itu adalah penghuni neraka

j ahanam;' (Qs. At-Taubah [9] : I 13)

Jika dua ormg tua seorang muslim adalah l<afir dzimmry maka si mak

t€tae b€Nsikrybaikterhadry keermp sebagimanaymg diperintekmAllalt

rte2 HR Muslirnpadapembahasantcntangpqxfiebasan, bab: Keutamaannembesarkan

orang Tna (ull48). Juga diriwayatkanAbu Daud dan Ibnu Majah pada pembahasan

tentang etika. Juga olehAt-Tirmidzi dalamberbuat baft danAhmad dalamAl Musnad
(vN\.

rrts rih. TaGir ayat 113 surahAt-Taubah"

-
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Kecuali jfta kedumya telah meninggal dunia dalam kcadam kafir. Ikcrra
hal ymg demikia ini dihrys old ayd itl sdiri.

Dikatakan,'Ini bukan te,mpat di mana terjadi pengh4usm (nasaffi)

alcan tetapi itu adalah doa agar mendapatkan rahmat drmiawi bagi kedua

orang tua yarg syirik selama keduaqra masih hidrp seb4gaimana dijelaskan

di mukaAtaumaloaumum qatini dikhuuskandengm ngAenrikianitu,

bukm rahmat alfiirat Apal4gi telah dikatakanbahura firnmAllah SWX "Dar,

katakanlah, Wahai Rabbht, s ayangilah keduanya... " itu tunrn bertenaan

dengan Sa'ad bin Abi Waqqash. IGrena dia masuk Islam sehingga ibrmya

mernbuang dirirya di bawah terik matahari dengan telanjang bulat. Hal itu
dismpaikm kepda Sa'ad sehiagga iabedrda,'Biu diam4i," makatrnrnlah

aldini.

Dikdakm pula "Ayat ini khusrs berlcenam dengm doa untuk kedra

orang tua yang muslim." Ymg benar adalah bahwa ayat itu belsifat umum

sebagaimana telah kita sebulkan. Ibnu Abbas bed<ata: Nabi SAW bersabda,

l;'rk e6S. d,'&li ;;1,:&li iq;- b'; Al';
,i:q.;. W'&f, ;Jl i: d:+ri r:+t, 'ryfjr
.tLr;7t; t\t: ot: 16' Jt )L'& gCS. ,t, 'e;.lt ;;lVt: e

,it;jib ,sl.t :Jti t iLG J;., t- ,'JL.-; Sui

.l1n rb,itj;i
"Barangsiapa petang dan pagi tetap ridha kepada kcdua orang

tuanya, maka petang dan pagi dia memilid &u buah pintu yang

terbuka menuju ke surga. Jika orang tuanya satu maka pintunya

satu. D an barangsiapa petang dan pagi selalu marah kepada kedw

orang tuanya, petang dan pagt maka dia memiliki dua buah pintu
yang terbula yang menuju lce neraka. Jila orang tuarrya satu maka

a

t{s

aa
or.) 3{ti:!s
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pintunya satu. " Seseorang berkata,'iHahai Rasulullalu sekalipun

keduanya zhalim kepadanya ?". Beliau me'njawab, "Sekalipun

keduanya zhalim kepadanya, Sekalipun keduanya zhalim

kepadanya, Sekalipun kcduanya zhalim kepadanya. "rrr

Telatr diriwayatkan dengan isnad yang muttas hil @ersambung) dari

Jabir bin Abdullatr RA, ia berkata: Datang seorang priakepadaNabi SAW

latu berkata, 'nl/ahai Rasulullatl, SesunggUhnya ayatku telah mengarrbil

hartaku." Maka Nabi SAtrI/ bersabda kepada orang it'l.L " Datanglah mglrau

kcpadafu dengan ryahmu. " Maka tunrnlah Jibril AS kepada Nabi SAW

lalu berkata: SrmgguhAllah 'Azrawa Jalla menitip salam dan berkata

kepadamu, "Jika datang kcpadamu sorang na (ayah pemuda yang

mengadu) maka tanyakan kepadaryn sesuatuyang ia katakan di dalam

batinrya yang hanya didengar oleh kedua telinganya. " Ketika orang tua

itn datang malca Nabi SAW bersabda kepadanyra, "Bagailnuta anabnu

ini, mengadukanmu, apakah engkau hendak mengambil hutanya?".

Make ia be,!*aa,'Talryia dia watrai Rasulullalu ryalrah dia meoafl<atrkanryra

kepada salah seorang bibinya dari ayabnya atau salah soorang bibinya dari

ibuqa aar haqra rnrtuk diriktt-" Maka Rasulullah SAW bas$da kepadarya

"Ih,t'et biarlran ftami dalam hal ini. Sampailun kepadafu tentang sesuatu

yang englrau lcatakan di dalam dirimuyang didengar hanya oleh ltedua

telingamu. !" Maka orang tua itu berkata, 'lDqniAllalL wahai Rasulullatr.

SemogaAllah',4zza wa Jalla masihmenaurbahlcan kqakinan kepada kita

dengan lantaran engkau. Telah aku katakan di dalarn diriku sesuatu )xang

r rx 141 Ad-fraraquthni dalam riwayat dari Zaid binArqanAd-Dailami dari IbmrAbbas

dengan p€,rbedaan sedikit dalam lafazhq'a. Lih . Karu Al 'Ummal (161478 dengan nornor

:45539).
rrrrril .@engankasrahpadahunrfia')adalahkalirnattamb.hrndansekedarucapan

yatgfiabnipada kasrah yang kadang-kadang dengan tanwin. Ibnu Salryidih berkata,
;'Dto i" adalah kata rmtuk rrrrDcntak )ang artiqra' '€ukup" 'Lih' Lban Al 'Arab' enEi:.

.J.
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didengar oleh kedua telingaku." Beliau bers abdrar " Katakan dan alu alcan

mendotgarnya."

Diamangahkm:

Kudidik engkau lcetika kccil dan fuathryi ketika rcmaja

Englcau teguk apa-apa yang aht dapatkan untulonu

Jika malam sakit menyulitlcanmu, aht tidak tidur

lrarena deitamu aht begadang penuh resa gelisah

Seakan ahiah yang terpuhtl dan bukan engkau dengan

apa yang memuhtlmu dan bulcan aht sehingga lcedua mata ini
serybab tI%

Jiwalu tahtt engkhu binasa dan sesungguhnya

dia tahu kematian adalah wahu yang telah ditennkan

Ketika engkau benrmur dan sampai kepada tujuan yang

engkau sampai lcepadanya adalah harapanht selama ini

Englrau jadilcan balasanmu kekerasan dan sifat kasar

seakana-akan engkaulah yang berkenan memberi nibnat

Kiranya jilca englcau tidak perhatikan haklu sebagai ayah

malra engkau lalatkan sebagaimana tetangga dekat lahtkan

Sehingga kau berikan kepadaht hak tetangga dan engkau tidak

memberilu harta yang bulcan hartamu, englau kikir tIeT

,t* fiif .,.li : Mataku sembab dengan air mata.
rreT Bait-bait ini rneurbangkitkan kesadaran akan semangat.KaryaUmayyah binAbu

Ash-Shilt At-Thbrizi mengatakan, "Diriwayatkanuntuk lbnuAbdAlA la. Dan dikatakan,
"Karya Abu Al Abbas Al A ma". Lih- Syarh Diwan Al Hammasah (21261) dan Diwan
Umaylrahb- 45.
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Perawi bedcata' Ketika itu Nabi SArry memegang kerah baju anal<

orang tua itudan bersabdq "Kamu dan hartamu milikayahmu."t'eE

FimanAlah:

6L :iy'r** UF o) "hi 
e q*f*'3

@ (rr* A,fy)
nTuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalom hatimu. lika
kanu orangorot g yang baik, maka sesangguhnya Dia Maho

Pengampun bagi orang4tang yang bcrtaabat.'
(Qs.Al Isrer' U7lt25)

Firman Allah SWT: l:rri 4q *f fi3 "n hanmu lebih

mengetahui apayang ada dalam hatimu." Malcstt&rya, berkenaau dengan

keyakinan akan kasih-sayang dan lerratr-lembut kepada kedua orang tua,

atau yang lairurya yang merupakan tidalcan durhaka Atau orang yang

melakukan kebaikan terhad4 kedua orang tuanya dengm riya

Ibnu Jabir b€d<at4 "Maksudnya gerakan atau isyarat yarry terjadi

spontm tapa sengqia )@gdilakukan seseoag terbadry ke&n ormg tuaqa,

serne,ntara ia tidak bermaksud mereine, rlcannya"rre All6fu Sr#Tberfirman:

19,.Jt; l lF tl * Jika kamu orang-orang yang bath" dengan kata lain:

omng-ofimg yang benar dalam niat bqbakti kepada keduaorang tua maka

rreE I{R. Al Baihaqi dzlam Dalail An-Nubuw*'ar, dan oLh Ath-Thabrani d^lzm Al
Ausath danAsh-Shaghrr dcngan sanad darinya. Dalam sanadnya ada orang )rang tidak
dik€nal dari Jabir RA. Lih. Ruh Al Ma'an, (4/508 dan 509).

ItsDisebutkanolehAth-ThabaridzlamJami'Al Bayan(15/50),IbnuAthiyah dalamAl
Muharrar Al Waja $01280 dan 28 1) dan Ibnu Katsir dalamtafsirnya (slflr.

[.'tl;] i.l Surah At lsraa'



Allatr mengampuni gemakan atau isyarat yag munorl qpontan-

Sedangkan firman Allah SwT, 6# Or,'fyl irrZ :i|t *uot o
sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat."

Sduahj af i bemrpa anpunar dengm qyarat befunt baik dar bertaubat setelah

kembali kepada ketaatan kepadaAllah SWT.

Sa'id binAl Musayrab berkata 'Yaitu seorang hanrba yang b€rtaubat

kemudian melakukan dos4 lalu bertaubat kemudian melakukan dosa lagi.'rzm

Sedangkan IbnuAbbas RAberkata "Al AwwaaD adalah orang png
selalu waspada )xang jika disebutkan dosa-dosanya maka ia langsung

b€ristighfil (memohon anrpunan) dari dosanya itll"r2or

Sedangkan Ubaid bin Umair berkat4'Mereka adalah orang-orang

1mg menyrbutkan semua dosa mereka di tengah terryat lapang lalu memohon

ampnn kepada Allah 'Azza wa Jalla.t2m Semua pendapat ini sangat

berdekatan

SdangkanAunAl Uqaili berkata, "Orang-orang png bertaub at (Al
Awwabuun) adalatr orang-orang yang menrmaikan shalat dhulha"r2o3

D alam As h- Shahih dij elaskarq

Jqt,-a:;'b;:t t^2
"shalat Al Awwaabiin (orang-orang yang bertaubat) adalah ketika

anak-anak unta telatr mulai merasa kepanasan (pagi me,lrjelang siang).",r*

r2o Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan (15/50), An-Nuhas dalam
Ma'aniAlQur'an(41143),NMawardi dalamtafsirnya(U431),IbnuAthiyah dzlamAl
Muharrar Al Waj iz (10 1280) dan Ibnu Katsir dalam tafsinrya 6 M).

I 20r Disebu&an oleh An-Nuhas dalam M a' ani Al Qur' an (4 / I 43).
12@ Discbutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (15/51), An-Nuhas dalom

Ma' ani Al Qur' an (4/ 143) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (5/65).
r20r Disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsimya (21430) dan Ibnu Athiyah dalam At

Mu harrar A I Waj iz (l 0 I 280).
t2q Ungkapan ,'J:Grijl 'dj V i*: ketika pasir rnenjadi panas sehingga enak rmta
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Makan seben anryalafazhdari kata -:i +i adaldriakembali.

FimanAllah:
..)

-,u--t

z lol

b:#Jl

Lre
ti ?t;'t$,pi

6t

odP#Jt

its l6;rTts :^L
r"fi\i(t* 'Or.pt 'ua).:Jt

@ (rf -{} 'c,t^i't"li

"Dan berikanlah kepada kelaarga&cluarga yeng delrat akan

hatcnya,leepada orang miskin dan orang yang dalam perialanan

dan janganhh kamu menghambur-hamburhan (hartamu) secara

boro s. S es ungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

saudara syetandaa syetan itu adalah sangat ingkar kepada

Tuhannya.' (Qs. Al Israa' llTlt 2G27)

Dalarn ayat ini dibahas tiga masalah:

Pertama:FirmanAllah SwT, :rL 5ji1 t! $6 "Dan berikanlah

kepada keluarga-keluarga yang dekat akan halorya." Maksudnya,

sebagaimana engkau meirjaga hak kedua orang tua maka sambunglatt

silaturratrinq kemudian b€rsedekahtah kepada orang-orang miskin dan Ibnu

Sabil.

Ali bin Al Husain berkenaan dengan firman Allah SWT, "Dan

b erilranlah lrep ada lcefuatga-keluarga y ang dekat alan halotya", berkatA

rebahan karena sengatan panas yang dirasakarurya dan panas yang seakan menfiakar

kuku kakinya . Fbhaal adalah bennrk jamak darifashiil yang artinya adalah anak unta

jika telah dipisah dari induknya. Kebanyakan yang disebut fashiil berkenaan dengan

unta, tetapi juga kadang-kadang berkenaan dengan sapi. Lisan Al 'Arab, entri: ;l-.at
juga dalaml n-Nihayah (212il). sedangkan hadits ini telah ditakbrij di muka.

r;i{ -'l LJsll!:-_-l



mereka adalah kerabat Nabi SAW.I205 Ini adalah perintatr Nabi SAW agar

merrbenlkan hak-hak mereka dai baitul maal. Malsudrrya dari satrmr (bagiar)

para kerabat dari harta rampasan perang. Juga bisa mexd adi pesan kepada
praperrinpin atau orurg-orang )arg meurakiti mereka Dtarrbatrkar di dalam

ayat ini apa yang telatr ditentukan berupa silaturratrim, mempersempit

kesenjangaq menolong de,ngan harta ketika sangat dibutuhkan dan bantuan

dengan segala bentukrryaa

Kedua: Firrran Allah SWT, i# {S "Dan janganlah kamu
menghambur-hamburkan (hartamu)." Maksudnya, jangan boros dalam
membelaqiakan harta padajalan png tidak benar (haq).

Asy-Syaf i RAberkat a," Tabdzir adalah me,ngeluarkan harta unhrk
hal-hal png bukan haknya namun tidak ada tabdzir di datam amal-
kebaikan."r26 Ini juga menjadi pendapatjumhur.

Asytab mengatakan dari lvlalik, " Tabdzir adalahmengambil harta dari
haknya lalu meletakkanqra pada yang bukan halcnla- "t207 ltulatr tabdzir dan
h*uq hukumnya berdasarkan firman Allah SWT, i-;€ 'gr;;,,fr 'o1

**li An " sesungguhnya pemboros-pemborcs in adalah saudara-
saudara syetan. " (Qs. Al Israa' I I 7] : 27),lafazh: 'it"2-1 

@audara-saudara)
adalah bahwa pemboros-pemboros itu menjadi sama hukumnya de,ngan

syetan, karena perrboros benrsaha membuat kehancuran sebagaimana para
qrctan. Atau mereka melakukan q{la-rya yarLgdibuat indah oleh syetan- Atau
slatan me,nemani mereka kelak di dalam neraka-

IHtwan di sini adalah bentuk jarnak dari Akh (saudara) dengan

tanpa hubungan nasab. Yang de,mikian sebagaimana firman Allah SWT,

i'*l tt*A 4 "Orang-orang beriman itu sesungguhnya

t26 Disebutkan olehAth-Thabai diln^ Jami'al Boyan (lsts3),Al Mawardi dalam
tafsimya(2|431), IbnuAthiyah dalanAl Muhanar Al wajiz (l0l28l) danAbu Hay5ran
dzlamAl Bahr(6130).

126 Disebutkan dari ImamAsy-syaf i olehAsy-syaulani dalam Fath At eadir (3R13).
I2o Disebutkan oleh IbnuAlArabidalaraAhl(amAl Qur'an(3ll2o3)dariAsybab dari

Malik
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bersaudara. " (Qs.Al Hujuraat [a9]: 10). Sedangkan fimranAllah SWI,
(tg 4). iii"rft';s('5 "Dan syetan itu adalah sangat ingkar kcpada

Tuhannya." Makzudrryrr4 j angan mengilartiqra dan latatr kepadaryra dalam

merrbuat kenrsakan. Sptan adalatr namajenis.

Adh-Dhahhak me,mbacanya grll'tJl irryFlnc denganbelrtukmufad.

Oemikianjugalang terlansir dalam mustrtrafAnasbin Malik RA

Ketiga: Orang yang membela4jakan hartanya untuk kepentingan

syatrwat (berbagai keinginan) png lebih dari kebutuhan dan menj adikannya

rentan habis, maka dia boros. Sedangkan orang lang membelanjakan

keuntungan hmarryra untuk kepentingan qahwat (berbagAi keinginm) dengan

menj aga pokolcryra (modal) maka dia tidak boros. Orang yang menginfakkan

dirham dalam hal png haram maka dia boros dan dia hanrs dicegah. Tidak

dicegatr jika menginfakkannya untuk kepentingan syahwat (berbagai

keinginan), kecualijika dikhawatirkan akanmengfubislcm hartmp-

XlmanAlleh:

6;.? ai; U f';Wii; ry

@(r#'ri
uDan jika fumu berpaling dari mereka untuh memperoleh rahmat

dart Tuhanma yang kanu harapkan, maka kdakanlah kcpada

merekt ucalran yang pantas.'(Qs. Al Israa' [lfl: 28)

Dalmr alat ini dibahas tiep masalatl:

Penana: NlahSWT menglrhususkan Nabirya SAW dengan fimtan-

rzc qira'ah ini disebutkan oleh IbnuAthiyah dalamAl Muhanar Al Wajiz (101282) dn
Abu Hagran dzlamAl Bahr Al Muhith (6/30).

'fl J'r
Azrt

w-F
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Nya: 6;. j A;i G *i;qi e,,*;i Cy "Dan jika kamu

berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari fiihanmu yang

lramu haraplan." Ini adalah pendidikan yang sangat bagus dan ungkapan

png sangat halus dan indatr. Maksudnya, janganlah engkau berpaling dari

merekadengantujuanmeng[inakmmerekakarcnakekayam dankemanrpuan

mercka sehingga argftau mencegah mreke akan tetryi engl€u boleh b€rpaling

dari mereka ketika muncul ketidak-mampuan dan penghalang yang

mengffimg. Dalamkeadam dernikian engkaumenghaapkepadaAllah SWT

sudi kiranya meurbukakan pintu kebaikan agar engkau de,ngannya sampai

kepada rasa santun kepada peminta-minta. Jika keadaan me,lnbuat e,lrgkau

tidak mampu maka katakan kepada mereka perkataan png pantas.

Kedua: Berkenaan dengan sebab turun ayat ini, Ibnu Zaid berkata,

"A),at ini turun berkenaan dengan kaum png mengerris kepada Rasulullah

SAW kemudian beliau enggan me,lrrberi merekq karena beliau me,ngetahui

benar batrwa mereka akan membelanjakan hartanya unfuk kerusakan.

Sedangkan beliau menentang mereka karena berharap patrala agar beliau

tidak me,nrbantu me,reka dalam kerusakan png mereka lakukan."l2$

SedangkanAtln Al Khurasani berkenaan de,lrgan firman Allatr SWT,

rrr:j ui G fr;ti'i '##/ L7y ,,Dao jika tramu berpating

dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu

harapkan," berkata: Ini bukan berkenaan dengan kedua orang tua

Ada orang dari Muzainah datang kepada Nabi SAW dengan memohon

sesuafu yang bisa menganglut mereka, maka beliau bersabda, *Alat tidak

memperuleh lrendaraan tmtuk membawamu ", laht merekakenrbali, sedang

mata merekabercucuran air mata karena sedih." MakaAllah SWT turunkan

avat6r:i A;i ,; ftltlri'# #/ rJle"Daniitatramuberpating

dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu

t2@ Lth. Al Muharar Al Wajb (lO/ 282) datAl Bahr Al Muhith (6130).



haraplan.,,r2t0 Ralunat di sini adalah harta rampasanperang yang didapat

tanpa melakukan peperangan ffai ).

Kaiga:Firman Allah SWT, 6#*i'l iii *Uatra katatranlah

tepada merela ucap an yang pantas ." Beliau diperintatr agar berdoa unttrk

kebaikan mereka Makzudnp, hilanglan kefakiran mereka de,ngan doamu.

Ada pula yang mengatakarl'tserdoalah untuk kebaikan maeka dengan

doa lang mencakup pe,rnbukaanjalan keluarbagi dan pe'tbaikan."

Ada yang mengatakan ,*:*-fi Cp aaA"njika engkau berpaling,

watrai Muhammad dai merrberi merekalcarenatidakmerriliki apa-apamaka

katakankepadamerekadengm pe,lkataan yangpantas. Matsudrrya, baggskan

ucapan untuk mereka dan sampaikan udzur ke,pada mereka dan berdoalatt

unhrkmereka agarmerekamendqatkan keluasan rezeki. Dankatakarl "Jika

aku mendrydkm rueki maka aku akar lakukm dat aku b€ri."Ymg demikian

itu akm melryrenangfan hati mereka dan lebih santun

Jika Ra$lullah SArW diminta sedangftan beliau tidak memiliki rya-q/a

yang bisa diberikan maka beliau diam dalaur rangkamenunggu rezeki yang

akan datang dari sisi Allah SWT karena beliau tidak suka menolak. Maka

tgnnrlatraydini.JftaRasuhrllatrSArilfdimintaisedargkarbeliiltidakmerriliki

apa-apa untuk diberikan maka beliau bersaMa,

M uittt frtsi:',
,,semoga altah memberikan rezeki kepad.a kita darr karunia-

NYa"'tztt

Malca rahmat dengan taloril se,perti ini berarti rezeki yang ditunggu-

twrggu rzrz 11 adalah pendryat IbnuAbbas, Muj atrid dan Ikrimatr" IGta ganti

t2to Lih- Al Bahr Al Muhith (6/30).
t2tt Disebutkan oleh lbnu Athifh dzlanAl Muharrar Al Wajiz (101282), Al Alusi

dalam Ruh Al Ma' ani (41 51 3) dalam bentuk tafstu
r2r2 Disebutkan olehAbu Hayyan dalamAl Bahr Al Muhith (6/30).
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yang ada pada lafuah:iii kembali kepada orang yang telah disebutkan di

muka dari para bapalq kerabat, orang-orang miskin dan para ibnu sabil

(musafir).

Sedangkan : (.,riJ *i -rf 
Si| 

*uol* katalcanlah lepada mereka

ucapan yang pantas." Maksudnya, lemah lembut dan bagus. Ini adalah

rnaf 'ul (objek) png berarti/a 'il (subjek), dari kata lJi yang artinlaa sarna

dengan kata ijiJji (mudah). Maksudnya dengan janji yang bagus

sebagaimana png telah kami jela,skan.

tr'irmanAllah:

+$t',9 qlU 'rl'47G {s
z lt lp -

uil.J&lSs ArlL

@ 6t1i (,t, '"i,aii

uDan janganbh kmu jadikan tanganmu terbelenggu pada

lehermu dan janganlah hamu terlalu nengulurhannya lrurena itu
kamu menjaditercelu dan menyesaL" (Qs.Al Israa' fl71229)

Dalam ayat ini dibahas empat masalatr:

Perturna: Firman Allah SWT, ry &'d& !',n .,rt 7,3 "Dan
j anganlah lramu j adikan tanganmu terbelenggu pada lehermu." Inisebuah

pola maj az yargdeirganqra diungfuapkan telrtang kekikiran sehingga hatinya

tidak mampu me,ngeluarkan sebagian dari hartaq,a Hal demikian dibuatkan

perumpamaan sebagai belenggu ytrng mencegah tangannla dari memberi.

D alan Shahih Al B ukh ari dm Mus lim dat', /+bu Hurairatr RA, ia berkata,

'Rasulullah SAW menrbuat permisalan bagi orang png kikir dan orang png
suka bersedekafu seperti dua orang pria masing-masing mengenakan baju

besi lang kedua tangannya terikat pada bagian bawatr lehemya. Orang yang

Tafsir A[ Qurthubi t.r,



suka bersedekah setiap kali bersedekah akan melonggar baju besinya.r2ts

Sehingga menutupi jari-jari kakirya batrkan dryat menghapus jejak bekas

kakirya- Sedangkan orang kikir setiap kali iame,nolakbersedekah makabaju

besirya itu akan meyerrpit hingga menempel ketat di kulitrya."

Abu Hurairah RA belkat4'Maka aku menyaksikan Rasulullah sAr$r

memasukkan kedua jari tangannya di dalam kantongnya. Jika e'lrgkau

melihatrya hendak melonggarkannya maka baju besi itu tidalc dapat

dilonggarkanrl6"tztr

Kedua:Firman Allah SWT, #i',9' at' A $'e "Danianganlah

kamu terlalu menguhrlawryn " Menguhukm tmgan sebagai perumpamaan

habisnya harta. Menggenggam tangan adalah menahan apa-apa yang

dimilkinya, dan mengulurkannya adalatl menghabiskan apa-apa yang

aimititiqra. Semua ini adalah pesan rmtuk Nabi SAW namun )ang dimaksud

adatatr umatrya' demikiailatl urnuruD'apesan yang t€rdaat dalfln Al Qu'ar

Selain itu beliau SAW tidak p€rnah menyimpm se$atu untuk bai esok

Beliau pemah kel4ran sarrpai'sampai beliau mengikatkm batu di perutryra

untuk menghilang[<an rasa laparqra itu. Selain itu kebanyakan para sa]rabat

berinfak di jalanAllah dengan semua hartanya. Nabi SAW tidak pematt

melarang atau mengingkari tindakan mereka itu karena kebenarm iman dan

kqrakinan mereka Akah tetapi Allah SWT melarang berlebih-lebihan dalam

berinfalc Sedmgkan orerg prrg pkin de,ngar apa yerg dij arji/rm Allah' Aza

wa Jalh dnpahala-Nya yng sangat besar dalam rya-rya )ang dia infakkaU

maka yang de,mikian bgkan yang dimaksud di dalam ayat . Wallahu a 'lam .

r2t! Ungkapan : 'r:;'c,!rty artirya : rengucur biji darirya.
r2r4 Jawab I y 

"gdihilangkrn, 
asalnya : 'r;jFA. HR Al B'rlrhari pada pembahasan

t€ntaog Pakian, bab: Kantong Pakaian yangAda di Dada dan Selainnya, Muslimpada

p.-U"n^* lafrarrg T:tk1l-bab: Perrryamaan Orang Dermawan dcngan Orang Bakhil
(zzoe;,.eo-Nasa'ipadapcmbahasantentang 7jik,i\AbrfEddalamAlMusnad(21256).
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Adapula ngmengatak4'Srurgguhdialogini diaralrl<ankepadaNabi

SAril/ dan khusus bagi beliau. Dalam hal ini mengajari beliau bagaimana cara

berinfak. Dan memerintahkan ke,pada beliau agar he,mat."

Jabir dan Ibnu Mas'ud berkata: seorang anak datang kepada Nabi

SAWlalubertat4

5+ 6 :,liui .tk: k ofiX jllt
.'42# #i,'6

.cc--i

'Sesunggulmlaa ibuhrmemintakepada engfuu demikiar dm demikim".

Maka beliau bersabda, *Hari ini kami tidak memiliki apa-apa."

Anak itu berkat4 'Maka ibuku berkata kepada engkau, "Beri aku

pakaianmu." Maka beliaupun melepaskan pakaiannya lalu
mernberikannya kepada anak itu dan beliau du&rk di dalam rumalrnla

dalam keadaan tidak berbaj u "

Dalamriwayat Jabir Bilal mengumadangkm adrmuntuk shalat dengrur

menunggu Rasulullatr SAW keluar. Hati mereka gelisatr. Sehingga sebagian

dari mereka datang ke rumah dan temlata beliau tidak berbaju. Idaka turunlatr

ayat inir2r5 dan serrua ini adalah infak untuk kebaikan. Sdangkan infak untuk

kerusakan, maka sedikit atau banyak adalah harant sebagaimana dijelaskan

dimuka

Kdiga: Ayatini melarang orang yang berharta menghabiskan hartanya

harya rurtuk memenuhi para peminta dari kalangan kaum mukmin Agar oftxtg

pngberinfak itu tidak menelantarkan keluargaryra. Untuk lang demikian itu

ada ucryar bijak Aku sama sekali tidak melihat kemuliaan melainkar krsama

itu hak yang disia-siakan.

I lz / . , a

JF :Jtl .'d;Al
cra

.rllt .;')L', ilt
l), lJ J ,',

t.i.1 t. o'-
a:Sb @*J 'r)*t

(-

t2t5 Lih. Asbab An-MtzultaryaAl Wahidi h. 2 17.
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Semua ini adalah sebagian dari tanda-tanda pemahaman keadaan,

sehingga tidak dielaskm hukumrya melainkm dengar melitrat kondisi omng-

p€rorang.

Keempot:Firman Allah SWT, 615 C;L't1,r6 "Karena itu lamu

menjadi tercela dan menyesal." IbnuArafah berkata: Jangan boros dan

jangan merusak hartamu sehingga e,ngkau menyesal dan putus sumber

nafl<abrya serta hansaksiqa- Sebagaimana seekor unta png menlresal fitu:
unta yang hilang makanannya sehingga tidak mampu bangkit lagi.r2r6Yang

demikian ini sebagaimana firmanAllah SWT, 6rL';A 4l +:Fti

@ * i$ "...niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu

dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun

dalam keadaan payah. " (Qs.Al Mulk 167| $. Maksudny4 tutpul dan

t€rpufis.

Qatadah b€rkat4'Maksu&rya, dia meryresal atas rya yang telah berlalu

darimll"rzrz

Sedmgkan iilli adalah orang )ang tercela l@€na telah m€Nusak harta

miliknla- Atar dia ditrinaoleho ng )/erytidalc iab6i.

1216 PcndrF at ini adalah pilihnn Alh-Thabari ssgagaimrn4 delzrn Jami' Al Bayan (l5l
6tI

r2r7 Disebuttan olehAth-Thabari dari Qatadah di torpat yang lahr
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FlrmenAllah:

,lrut ,ur.. ti.^: .l'z'..r7 lr 1.. 11J, IW -gl{9; ttti :il S*s';Ls-c;J.iil)i':":datssll

@tL;-
i.--z;--Y

VIU'&J # *l'^#L 6 :',:of i-irss *s

@W6+ttL-&Et
"Sesungguhnya Tuhanmu melapang*an rezrti kepoda siapa yang

Dia kehendaki dan nenyempitleannya; Sesunggahnya Dia Maha
Mengetahui lagi Maha Melih at akan hamba-hamba-Nyat 2t t D an

janganlah kamu membunuh anah-anakmu harena takut
hemiskinan Kamilahyang akan memberi rezki kepado mereha dan
juga hepadamu Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu

dosayang besar."(Qs. AI fsraa' [lfl: 3G'31)

Dalam ayat ini dibahas dua masalah:

Pertama: Telatrberlalupenrbahasan tentang alxat ini dalam surahAl

Aln' aam, Al Hamdulillalr. Sedangkan imlaaq adalatr kefakiran dan tidak

ada ngdimiliki .'y:5, ;Uf ,ntiry* Tidakadapadarryraselainbatu-batubese

yang sangat halus. Al Hudzalitztr menyebut ciri seorang pembunr sebagai

berita4

6L ?tiit JL'JL l)l, o* )! 
"iit 

q cJ

r2rt Ayat ini belum dibahas oleh pcngarang juga tidak disebutkan dalam nasakh yaag
ada di tengah-tangah kita. Mungkin telah dibahas dan terlewat dari para pelaku z asalch.

r2re Dia adalah ShakhrAl Ghayy. Buktipenguatrya adadzlzmAsh-Shihhah{411557),
Al-Lisan (entri: 61,.) dan dijadikan bukti penguat oleh Asy-syaukani dalam Fath Al
Qadir(3Brs).

@



Disiagalcan baginya si pendek berpluian fusuh

Jika dia berada di atas ban besar fufuuln munanl

Bentuk tunggalnya adalah "'rit;'^,sedangkm 
SEif aaAan beirtuk

tashghir firld:ur.zmmini) bagi ;rif yang artinya adalah mmusiapenddr (cebol).

',;l;;,lt adalatr palcaian png lusuh. ;51i adalatr berlalu. Syarrir berkata,

"4iif adalah lazim (tidak membutuhkan objek) dan juga muta'addi

(menrbuhrtrkan obje$.' 3Uf jita dalam keadaan falcir. ,f V'SUr'riil
(Masa sangat menbutuhkan apa-apayang ada di tangannya)tzt.

Ausber*ata,

#t*:*r,s*Ytl:
"Kefakiran padaht adalah sesuatu yang sangat $g7s1."t222

Kedua: Firman Allah SWI, 6i+ * doto" . illadalah sebagaimana

qira' ahJumhur dengar kasrah pada hunrf tia' dan sukrm pada hunrf lia',
de,ngm ham-ah dm qashr.IbnuAnrir merrb rca tli'* daganfattnh pada

huruf frra' dan tho' s€dangkan harnzahnya maqshurah (pende$. Ini juga

qira' ah Abn J a' far Yazid. Kedua q ira' ahini diambil dari dr3 j ika orang

melakukan dosa de,ngan sengaja ra

IbnuArafarhb€rkat4'Dikatakan b tt A tF irborangberrdosa

Dan (Ef jika seseorang melalui jalan fang salah dengan sengaja atau tanpa

diseng4ia"

taLfr. Ash-Jhiht ah dan Al-Liraz (cntri: 6l'r).
wnLih FartilSadb(3815.
ru Ini adalah scbuah 'ajz dai scbuah bait yaag sha&lnya- scbagai berikut :

,ry.{'r['?:ti\ $l:)€t
"Ketilca aht meryadari kcmbHnan melilithi'.

Lih-Al-Lisan(ortri: 6L)dandijadikanbuhipenguatdalam FathAlQadir(3/315).
tzs qira'ah ini dalanAs-Sab'ah lca4ra Ibnu Mujahid h" 3E0.
tu Lfln- Al Muhtto Al Wajiz (1M85).
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Ia b€rkata,'Dikatakan pldra glguntut< arti lLlf."

AlAzhariMatra,'Dikatakan &+ W tjhtjikaseseorang sengaja

melakukankesatatran. Sebagaimana 4 nt- p,f a- Gif jikatidakdengan

se,ngaja. Demikianjoga l(+1 dan fi-r." 1225. Seorangperyrairberkata,

iY'sttlYLV * Gkt GE
Biarlran aht, sesungguhnya kesalahan dan kebenaranht

Atas dirila4 sungguh apa yang aht konsumsi adalah harta 1226

tlli ,aauU sebuah rsm png menggantikan f"t"iu>}i png artinya

adalah kebalikan'benar'. Di dalam pembatrasannya ada dua kata: Qasha
j ayyid dn nodymgjumlahn),a sangat sedikit.

Diriwayatkan dari IbnuAbbas RA $re a*grf"thahpadahtnfiHru'
dan sulrun p adafuruf tla' kerrudian hamzah.

Ibnu Katsir membaca dengan kasrah pada huruf fra' danfathah pada

huruf rfra' lahr mad $ranj eng) pada hamzah (i[r).
An-Nuhastz7 be*,tt4"Alcu tidak pematr tatru qira' ah ini dari aspek

mana" Oleh s€bab itu dinilai salatr olehAbu Hatim.

ra De,mikian dikatakan olehAn-Nuhas dalamMa'anikaryango dan itrlah yang paling
po,puler di talangan paf,a nlama bahasa.
tu Bukti penguat militAus bin Ghalafa'dan sebehrnmya sebagai berikug

;tejtiuii i.u;& # ltir;y",;vl 
'-Jd if

Apalah pada hai pembunuhan Umanah fidak mengatakan

Benama anak Ghulafa manutuslcan tali-tali
Lih- AsySyi'r wa Asy-Syt'ara, Al-L*an etti:. shawaba, Ash-Shihah (11165), dnn

Thabaqat Fuhul Asy-Syuara Ibnu Hisyam h. 176.
tuLfr,.Ma'aniAlQur'anbryanya(4/147).SyaiklAsh-Shabuniketikamengomentari

perkataanAn-Nuhas inimengetakan, "lniadalaltqira 'alr IbnuKatsir. Sedangkan qira'ah
yang banyak muncul dari Rasulullah SAW dengan jalur yang mutawatir adalah
sebagaimana qira'ah sab'ah adalah hukum atas bahasa."

,'(, 
o 

u
L^rl sit)

t l:rl



Abu Ali berkata, "Dia adalatr berfiik mashdar dari kata r*A. VO

sekalipun kita tidak menemukan kata (!1;r akan tetapi kita te,mukan 6til
yang merupakan muthaawi'dari kata (!e sehingga menunjuki kita

kepadanya."

Seorang penyair berkat4

';;tf t ,-*i ?ft ii*l'5$y\e;
Anak panah itu meleset dari isi perunya

Sehingga aht terlambat dan tidak tetgesa-gesa

MenunrtAl Jauhri i(l"AS smra denganrllLirl.

Sedangkan Al Hasan mernbaca itio;r':z' dengm fathah padahuruf

klta', tha' ke,mudian mad padahattz.ah.

Abu Hatim berl<at4'Tni tidak dikenal di ddambahasa dm itu adalah

salah dan tidak boleh-"ra

AbuAlFathberkata, *finii dad t tii;f samadengan lri.iii a.rit .t"
'g,*lbl, adalah rsz unhrk malrna mas hdan"

Dari Al Hasan pula rjo;'u,o detganfatha& pada huru f Hta' dan tha'

bertanwin dengu tarya tmmzah"

rur qira'ah ini disebutkan dari Al Hasan oleh An-Ntrhas dalam Ma' ani karymya Q I
147),IbnnAthiyah dalamtafsirrya (10/286),AbuHa15ran dalam Al Bahr Al Muhith(61
32).

tD Lfr- Al Muhoro Al Wajiz (lOl2&Q.
tzro Qira'nhAl Hasanyang disebu&anolehlbnuAthiyah (l0l286).Ini telah disanggah

olehAth-Thabai&lxnJami'Al Bayan(L5l58). S€Nrua qira'ahinisebagairnanayang ia

katakan- Cara yangpalingutama dalamhal ini png menunrtkami benar adalahqira'ah
yang diikuti oleh ulama lrak dan serua warga Hijaz karena kesamaan alasan bahwa
qira'ah )"ang ini sestrai dengan yang mereka berlakukan sedangkan lainnya aneh- Atau
bahwa makna 'rngkap6 itu : Meqiadi dosa dan salalr, dan bukan salah karena perbuatan

rnercka membuubnya dengan sengaja.

Surah Al lsraaf.*l



FhmanAllah:

t;U't'^:$$(,i)
oDan janganlah lcamu mendekati zina; sesungguhnya zina ita

adalah suatu perbuatan yang keji dan suata jalan yang buruk.D

(Qs. At Israa' IlTl:32)
Dalam ayat ini dibatms satu masalatr :

Para ularna berkata, "Firrran Allah SWT, A{ l;lt $', 'Don
janganlah lamu mendekati zina' fui lebih baligh (mendalam) daripada

dikatakan: W li (Janganlah kalian sernua berzina),karenamaknanya

adalalr' J angan mendekati perbuatan zinr ttst

Sedangkan * "Suo* jalan" manshub karena sebagai tamyiz.

Aslinya: ry'{f lt;5 *Jolonnya adalah s eburuk-buntk j alan," karena

dia me4juruskan ke neraka dan 
^na 

adalahsalah satu dosa besar. Juga tidak

adape,rbedaanpendapat berkenaan dengan keburukannya, apal"gi dilakukan

dengan isti tetangga Karena akan muncul dari perbuatan itu seorang anak

orang lain yang meqiadi anak sendiri dan lain sebagainfna, sehingga muncul

masalah dalamhal wrisandmkenrsakannasab l@ena'bercanrpunryramani'.

Di dalam lslr - Shahihbahwa suatu ketika Nabi SAW berlalu di dekat

seorang wanitatts2 yang sedang hamil tua di depan pintu Fusthath lalu beliau

bersabda

r23t Dikatakan oleh Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (3/315). Dalam pelarangan
mendekati zina dengan mcnggunakan mukadimalnya dan larangan ini paling kuat.
Sesuggubnya sarana rcnuju kepada sesuatu yang haramhuhmlaa maka sarana itu
menjadi haram berdasarlan'nakna eksplisit ungkapan itu.

ra2 Ung&apan : gYlt;-;l (bertalu di dekat seorang wanita) ketrka di tengah suatu
perjalanan beliau. i7lJt (dengan mim dhanm.ah, kemudianjrz fathah dan kemudian
[a' tnnpa tasydid) adalah seorang wanita hamil tua png sudah dekat rnasa melahirkan.
Matom * iI artinya bersetubuh dcngannya dalam keadaan hamil karena ditawan
yang tidak halal baginya untuk benetubuh dengannya hingga dia melahirkan Sedangkan

b
gr;$;sSs

LTafsir 
At Qurthubi @



\ULIta'iut -b *ut ,S?t J* )€ ,i* tt t tl.7
-tr .r rlrJ

';:r';);'rs lt a yu fJ'^al lf i';; fi :rti
'ikI ft'ire.''{'ik'o

"Kiranya dia hendak bersetubuh dengannya." Para sahabat

menjawab,'Yt'. Maka Rasulullah SAW bersabd4 "Alcu ingin

melaloutnya dengan I abtat yang mengihfiinya hingga liang latbur

bersamanya. Bagaimana dia mewarisinya sedanglan dia tidak

halal baginya dan bagaimana pula dia mempekeriakannya

sedanglran dia tidak halal baginya."

sabda beliau, "Bagaimana dia mewarisinya sedanglcan dia fidak halal baginya dan

bagaimana pula dia mempekerjakannya sedangkan dia tidak halal baginya."
Maksudnya adalah dia mundur masa kelahirannya selama ena:n bulan sshingga

kemmgkinan anak yang dikandungnya dari pihak y6g Inenawalmya dan kemungkinan
juga dari orang sebelun-ya. Sedangtran jika sesunggubnya dari penawan maka anak

itu menjadi "naknya dan keduanya saling rnewarisi, sedangfun jika bukan dari penawan

meka keduanya tidak saling mewarisi karena tidak ada hubungan kekerabatan, rkan

tetapi penawan ihr meupekerjakannya karena dia adalah budaknya. Maka arti hadits ini
adalahbahwakadang-kadang diamenjadikannya wakilnyadanmenjadikanrya anaknya

dan urewarisinya, padahaltidakhalalbagiryra waris-mewarisinyakarena diabukandari
dirinya dan tidak halal memasukkarmya dengan para pewaris yang lain. Dan kadang-

kadang merryekerjakanryra sebagai seorang budak dan menjadikannya seorang budak

png ia miliki padahal dia itu tidak halal baginya melalarkan yang demikian terhadap

dirinya, karena dia itu dari dirinya jika dilahirkan untuk masa mengandung yang

kerrnrngkinan bahwa anak itu dari masing-masing keduanya. Maka wajib baginya untuk

rrenahan diri untuk tidak menyetubuhinya karena dikhawatirkan terjadinya larangan

itu.Lih. SyarhAn-NawawiatasShahihMuslim(10/14danI5).haditsinijugaditakhrij
oleh Muslim pada pembahasan tentang Nikab, bab: Haramya Menyetubuhi Tahanan

Wanita yang sedang Harril (A rc6q.......
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FlrmanAllah:

"Dan janganlah hamu membunuh jiwayang diharamkanAllah

(membunuhnya), melainkan dengan saalu (alasan) yang benan

Dan barangsiapa dibunah secara zalim, maha sesungguhnya Kami

telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah

ahliwaris itu melampaui botos dalam membunuh. Sesungguhnya

io adalah orang yang mendapat pertolongan.D

(Qs.At Israa' [17]: 33)

FirmanAllahswr, ,ytV{1 Xri ?" ,f: # t!,at7S"Dan
janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainlcan dengan suatu (alasan) yang benar." Telatt

berlalupembaltasanhal ini dalnm surahAlAn'amrr.

Firman Allah SwT, gi (,i^t 4,j.td;+ i|i C$i J* ;S
6#'tlt,i1" ;i;X j -{"Dan 

barin$iapa dibwruh-secua */i*,
maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli

warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam

membunuh. Sesunguhryn ia adalah orang yang mendapat p ertolongan l'
dalam potongan ayat ini dfuahas tigamasalah:

Pertama: Firman Allah SWT, (,jF; b ;i "Dan barangsiapa

dibunuh secara zalim." Maksudnya, tanpa sebab yang mewajibkan

penohnubar

4.31. VJ+ 33i *Maka sesungguhnya Kami telah memberi

lrcpada ahli warisnya." Maksudnya, Orang yang berhak atas dam

Tafsir At Qurthubi .62q )



(denda)qa-

Ibnu Ktruwaizimandad berkata, "Wali wajib dari laki-laki kare,na dia

1ang diutanakanme,njadi wali de,ngan lafaztr ngmenrmjul&an laki-laki."

Isma'ilbinlshak berkenaan de,ngan finnanAllalu 431. 
g+ 33i

"Kami telah memberi kepada ahli warisnya," menyebutkan

dikecualikannya wanita dari ke*fiususan lafazh wali. Maka tidak me,ngapa

jika seormg wadta tidak memiliki hak dalan qistrastr dan oleh sebab itu tidak

ada artinya untuk maafyang diberikannya. Dia tidak memiliki hak untuk

menunfiilpemanubmrya"

Ormg ngterseferangrrm€ngatakaL'sesngguhnryraprydimalcsud

deng@ wali adalah p€wais.'Allah SWT telah berfrrnm, ; !+'fitS a *'$tS
F.'l$l'A:Lx.'"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan

perempuon, sebagian mereka (adalah) meniadi pmolong bagi sebagian

yang lain... " (Qs. At-Taubah [9J: 7 l)
Allah SWT juga berfirman, dS,;.K Yith;'JSlrA; d1ft'5

i* G "...Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum

berhijrah, maka tidak ada kawaiiban sedikitpun atasmu melindungi

mercka...... " (Qs. Al Anfaal t8l: 72)

Allah swr juga berfrnnan, ,}fr 51lt#;.ri-ifi$ttti
iti# "...orang-orang yang *"ipunyoi hubungan kerabat itu

sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bulcan

lrerabat) di dalam Kitab Allah ... " (Qs. Al Anfaal 181l. 7 2)

Dengan demikian seharusnya kekuasaan atas semua ahli waris.

Sedangkan apa yang telatr disebutkan bahwa wali secara eksplisit adalah

laki-laki dmjurnlahrryasatu, makakiran)'aberarti samasajaantaralaki-laki

dengan perernpuan. Penyelesaiannya telatr dipaparkan dalam kitab-kitab

perselisihan pendapat.

f"i.fj, .aorArryra kehrasaan, boleh menghendaki dibunuh dimaafl<an



dan dibebani diyal.tz$ Demikian dikatakan oleh IbnuAbbas Rd Adh-

Dhattttak, As),hab danAsy-S)raf i.

Sedangkan Ibnu Wahb bahwa Malik berkata,'I(ekuasaan adalatr

perkara di' engm Allah."

IbnuAbbas,'I(elnrasaan adalah alasan".

Dkatakan pula'Ikkuasaan adalah permintaan png dia ajukar hingga

ia dihmaikm kepadanla-"

Ibnu Al ArabitB berkatq "Semua pendapat itu saling berdekatan.

Sedangkan pngpalingjelas bahwa hal itu adalah unrsanAllatr. Kerrudian

balrwa urusan Allah 'Azza wa Jalla im tidak ada nashnya sehingga

diperselisihkm oleh pra ulama"

IbnuAt Qasimmengatalon dni Malik dmAbuHmifitU'?e,rnbunuhm

adalahkhusus".

Asyhab berkatq 'Yang menjadi pilihan sarna de,ngan apa png karni

sebutkantadi."

Yang derrikianjuga dikatakan olehAsy-Syaf i dan telah dijelaskan

dalarn snrahAl Baqrah tentarg makna ini.

Kedua:FimranAllah SWI,,F j 4. ii *T"npijanganlah

ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh." Dalem hal ini ada tiga

poldiryal- Puton4 perrbunuhnya saja png dibunuh" ra5 Dmikim dikatakm

olehAl Hasan, Adh-Dhahhak, Mujahid dan Sa'id bin Jabir. Kedua,tidak

dibrmuh duaorangpenggmti walinya sebagaimmaymg dilakukan oleh orang

ra'Sebuah atsarpadaAth-Thabari (15/59) dan Ma'aniAl Qurbz karyaAn-Nuhas (4/
t4e).

tts4 LJ/n. A h lum A I Qur' an, karyanya pula (3 I 1209).
1235 r -ih, Sejnrnlah atsar ini padaAth-Thabari (151 59), Ma'azi karyaAn-Nuhas (4/150),

Tafsir Ibnu Katsir (5/71) daaAd-Dun Al Mantsur (4ll8l).

[*D



Arab.t$ Kaiga, tidak diwakili oletr pemrbunuh. mz Drcrnikian dikatakan oleh

ThalqbinHabib.

Semua itu dimalcsudkan sebagai sikap berlebih{ebihan ymg dilarrg
dan hal ini telah dijelaskan dalam surah Al Baqarab"

Sedangkan Jurnhur memb acau #de,lrgan hurufya' dengan yang

mereka maksud adalah wali.

Sedarykan IbnuAmir, Hamzatr danAl Kisa'i mernbaca 'J 
;U dengan

huufra 4238 dari atas. Ini adalah q ira'ahHudzaifatr. Al Ala' meriwayatkan

IbnuAbdAl Karim dari Mujatri4 iaberkata,'Itu unhrkpembunuh yang

pertma"Artinyamenunrt karni,'Tmgroberl6ihlebihmwahai pembunuh-"

Ath-Thabarit23e berkatq 'TIal itu berdas:rkm bahwapesan itu untuk

Nabi SAW danpara imam sepeninggal beliau." Idaksudnla, jangan kalian

membururh selain pabunrh.

Di dalam tulisan Ubai, "Jitlt A ,i/ }i 'Jongonlah kalian

b erl ebih-lebihan dalam membunuh' ." t2llt 
.

Kaiga:FhnmAllah SWI, 6;;'o€ :il" sesrmguhnya ia adalah

orang yang mendapat pertolongan " de,ngan kata lain: diberi pertolongan,

plsri: prhak wali Jika dikatakar'tsetrya baryak wali yurg dihinakm sehingga

tidak sarnpai mendapatkan haknya" Maka kita katakan,'?ertolongan itu

ada kadang-kadang dengan kejelasan alasan dan kadang-kadang dengan

1216 Lih SejnmllS 4tar ini padaAth-Thabui(15159), Ma'azd karyraAn-Nuhas (41150),

Tafsir Ibnu Iktstu 6n D d^t Ad-Dun Al Mantsur (41 l8l).
1237 LiL SejnmlahatsarinipadaAth-Thabari(15/59),Ma'anibryaAn-Nubas (4/150),

Tafsir Ibnr Katstu 6n D datAd-Dun Al Mantsur (4ll8l).
rzrr qira'ah ini salah satu dari tr$rfr qira'ah sebagrirnana dalamAs-Sab'ah karyra lbnu

Mujahi4h" 380.
ttse I ih. 1ami' Al Bayan,kxyanya ( 1 5/59).
uo qira'ah ini aneh dan dibawa kepada tafsir dan telah disebutkan olehAn-Nuhas (4/

1 5 I ), Ibnu Athiyah ( I 0/2 88) dan Abu HaySran (6 I 3 4).
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pernenuhamya Dan kadang-kadang pula de,ngan gabungan tiga unsur itu.

Mana yang terjadi maka yang demikian itu adalah pertolongan dari Allah

swr."

Ibnu Katsir meriwayatkan dari Muj atrid, ia berkate "Sesrurgguhnya

orang yang terbunuh adalatr orang yang mendapat pertolongan."rur

An-Nuhastz42,'Malana ung[<apan itu batrwaAllah me,lrolongqra dengan

pe,rantaraan walinya-"

Diriwaptkan bahwa di dalan q ira' ah ]Uoai: P, A'" ;t y't adalah

kare,nawali orang )ang te,rbunuh itu mendapatkan pertolongan.r2a3

An-Nuhas tM ber*rtq'Yang paling jelas adalah dengan hunrfya' dan

menjadi untuk wali, karena dikatakan, 'fi $ 'n oe o1 Jtli- I
(Hendaknya tidak berlebihJebihan jika pembunuh harus dibunuh

untufutya)". hi adalah rmtuk wali. Boleh juga dengan hwtrf ra' juga untuk

wali. Haryra saj a dalam hal ini merrbutuhkan kepada penggeserm pesan.

Adh-Dhahhak berkafa,'Tni adalah sesuatu dei Al Qur'41 )Elg p€rtama

kali turun berkenaan dengan masalatr pembunuhan dan ayat ini turun di

Malt(all"1245

r2ar Sebuah atsar yang dilansir oleh Ath-Thabari ( I 5/60) dari Abdullah bin Katsir dari
Mujahid.JugadiriwayatkanolehAs-Suyrthi dalamAd-DurrAlMantsur(141181)yang
kemudian disandarkan kepada Ibnu Al Mundzir dan lbnu Hatim. Ath-Thabari
menguatkanbahwa kata ganti kenrbali kepada wali.

r2a2 Terpotong sehingga tidak terbaca.
1243 Ini adalahbagian dari qira'ahyaaganeh dan ini dibawa kepada tafsir sebagairnana

yang telahkami jelaskan di atas.
1211 Lih. Referensi sebelumnya.

'24s 
I{R. Ath-Thabai dalamJami' Al Bayan (l 5/59) dariAdh-Dhahhak.
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trtmanAllah:

tj'ls" ifil'8i ;? Gl ;c,!* $lVli Jy ti.,z; s':

61r*: 3(li;1|;t1#L,
oDan janganlah hamu mendekati harta anakyatim, hecuoli dengin

cara yang lebih baih (bernanfaat) sampai ia dewosa dan penuhilah
janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan

jawabnya.' (Qs. Al Israa' ll[: 3a)

Dalrn ayat ini dibahas dua masalatr:

Pertama:FirmanAltah SWT, Fi a r;t* \ r;;fr ;:U i j/i 1S

ffii'85 $L "Don janganlah kamu mendelati harta anak yatim,

lceanali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa."

IIal ini t€lah berlalu penjelasanrryra di dalam surahl{ An'aam. r2a5

Kedta: F imrlrr^Allah SWT, #V t riri6 
* Oan paruhilah j anj i." Telatr

berlalu pernbahasan tentang hat ini tidak hanya di satu teurpat saja

Az-Za11aj berkata, "Semua lamg diperintatrkan olehAllatr dan yang

dilarang oleh-Nya adlalah j anj i. "

*;* <r("|ti:Il$l "sesungguhnya ianii itu pasti diminta
pertanggungan j awabnya," dairny4 lalu dihilangkan sebagaimana firman

Allah SWT, "o;;,:l r; i;riia;r" t di bagian akhir dihilangkan.

Dikatakanpula'Sesungguhrryajanji itu diminta sebagai putulan bagi

orang yang membatalkannya, sehingga dikatakan, "Apakah engkau

menrbatalkmrrya", sebagaimana ketika arak png dilnrbur hi&phidry dihyal

t2r6 LiL Tafbir ayatl52 dalamsurahAlAn'aur
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adalah agr menjadi pukulan berat bagi orang lang melakukannya.'{47

X'lrmanAllah:

lilsl-* i$;i" r;pJt,.WVU $ ft ,tt ffi i j,lS

@t-rtt
uDan sempurnaknnlah taharan apablla kama menakan, dan

timbanglah dengan netaca yang benan ltalah yang lebih utana
(bagimu) dan lebih baik ahibatnya.'(Qs.Al Israa' [17|: 30

Dalam apt ini dibahas dua masalatr:

Pertama: Firman Allah SwT, {5 $1Si{rt $,r15 "Dan

s empurnalcanl ah takaran ap abil a kamu menakar."

Jugatelahberlalupentatasmtetilang bal ini dalrn surah.fi,l An'ryrrLrzaE

Ayat ini menuntut batrwa takaran itu ada di pihak penjual. Dan juga telatr

berlalu pemrbatrasanqra dalan surah Yuusuf 2o sehingga tidak ada maknanya

dalam pengulangannya. u"l":-;lt dengan dhammah pada huruf qaf atau

dengan kasrah adalah timbangan atau mizan menunrt bahasa Romawi.

Demikim .liketakan oleh Ibnu Aziz.

Sedangkan Az-Z.qaj Mata, "Al Qisthaas adalah timbangaru baik

yang kecil atau lrurg besa. "re

Sedangftan Mujahid mengatakan,"Al Qisthaas adalah keadilan."rsr

t2a7 Lih. An-Nukat wa Al' Uyun,kzrya NMawardr (21 434).
r21t Lih. Tafsir ayat 152 dari surahAlAn'arn
t21e Lfu Tafsir ayat 88 dari surah Yusuf.
tDo Disebutkan olehAl Mawardi Aatxn At-Thfs ir (21 434) dari Az-hryaj.
r5t Disebutkan dari Mujahid olehAth-Thabari (15/61), Ibnu Athiyah (10/292), N

Mawardi (7434) dan Ibru Kabn $ n D.
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Dia mengatakarl "Ini adalah bahasa Romawi, dan seakan-akan

dikatakan kepada semua orang "Timbanglatr de,ngan keadilan."

Ibnu IGtsir, AbuAmru, Nd', IbnuAmir danAshim di dalam riwayat

Abu B akar me,nrb aca,,iolisi,,t dengan dhamm a h padahnrf q af .

Sedangkan Hamuh, Al Kisa'i dan Hafsh dari Astril me,rnbaca dengan

kasrah pada h,uruf q af. Keduanya adalatr dua batrasa yang berbeda

Kdua:FimrnAllahsWT, *r.V pti F i4,5 *Iulahyongtdih

utama (bagimu) dan lebih baik akibanya." Maksudnla, melDrempurnakan

takarel dm bsrr dalam menimbang adalah sesuatu png lebih baik dm lebih

berkalr di sisi Rabbmu. )1,rA Pi3 "dan tebih baik akibatnya".
Maksudnp, adalah aldbatqra-

Al Hasan berkata: Disebutkan kepada kami bahwa Rasulullah SAW

bersabde

,ll.J,3 p ie; ly

U;'rydp
"Seseorang tidak marnpu menghadapi sesuatu yang haram lalu
meninggalkannya sedangkan dia tidak memiliki apa-apa
melainkan rasa takut kepada Allah SWT, maka Allah akan

menggantbtya di dalam kehi&tpan dunia sebelum akhirat apa yang

lebih bagus daripadanya. " t 25 3

tzsz Qira'ah ini adalah salah satu dari tujuh qira'ah dan telah disebutlon oleh Ibnu
Athirh ( 1 0/292) danAbu Haryan (6/34).

1253 IIR Ibnu Jarir dari Qatadah deng at derajat mursal. Lih- Kanz Al 'Ummal (L51787
nomor:43113).

iu -,-;'e,i- "i f",*,tr:r lr- i'; tt ,:.r\i ,y r;!":t J*G a'lir'iix.f
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IlrmenAf,eh:

il s,'fitS i.!6'CiS'ot"* + 6 6g c &iii {'5

@'rr-:'.rb6(a4l
oDan janganlah hama menglkutl opayong hamu tidoh menpanyai

pengetahuan tentangnya Sesungguhnya pendengaran, penglihdan

dan hal semaanya ila ahan diminta pertanggangan jcwobnya.D

($.Al Israe' Ilil: 36)

Dalm ayat ini t€rd4d eom masalah :

Pertama: Firman Allah SWT, $n $S "Dan janganlah kamu

mengihti." Maksudrga, jango mengi*uti apa png tidak kmu ketahui dan

tid*pendngbagimu

Qatadah berkata, "JarBCn engkau katakan, 'Aku telah melihat

sedangftan engkau belurn melihaf aku telah mendengar sedangf,an engfuu

belum me,nde,ngr, dnr telah tahu sedangkan engkau belum tahu'.48 Juga

dikatakan oleh Ibnu Abbas.

Muj ahid meng;atakan,'Tmgan engfau cela seseormg krena 4a-rya
1mg englau ketahuinya"rzss

Juga dikatakan oleh Ibnu Abbas RA Muhammad binAl Hanafiah

bedrata, "Itu sumpahpalzu."tzsc Al Qutabi meirgatakan, "Artinya: Jangan

mengikuti ke,ragrran dm persangkam." Semua itu smgat berdekatm"

Ar.I]ilii adalah c€rita bohong dan tudutran de,ng;an cara batil. Yang

!a Sejumlahatsars€munyaditahij olehAth-Thabari (15/61) danlbnulbtsir(5r2).
t255 Jbid.
ta lbid.
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demikian itu s*agairnana sabda beliau SAW,

El;,-#Y:'!'t t"i't 'sk"i 4t;;
"Kami adalah bani .An-Nadhr bin Rdcanah yang'tidok mencaci

ibu kami dan tidak pula mencaci ryah kami."t257

Maksudrrya, kami tidak mencaci ibu kami. Al Kunait bedrata,

#otwtFt *i1:
Alat tidak dran menuduh orang yang tidak berdosa

Dan aht tidak mencaci orang lain jila kami dicacit2tE

Dikatakan , *'r!;i,iii,:rili,a:riti,:rt a jika aku rnengikuti di ,r

belakangnyJ'. Derrikianiuga iiriii karena mereka mengikuti di belakang.

Jrg" b6 ng artiq'a adalah bagian aktrir dari segala sesuatu- Dernikian juga

qartah sebuah syair karena dia selalu mengikuti bait. Demikian juga nama

Nabi SAW pitu ;l!i karenabeliau daang sebagai nabi t€ral6ir. Demikian

ju€a',jlli,i dia adalatr orang yang ahli dalam tanda-tanda kemiripan.r25e

Dikatakan, "'JA 'r;gi)t Urti jika dia melakukan hal itu. Engkau juga

mengatdcan, *',J.\i'c,t:ji dengan mendahulukan,fa' sebelurn qq;6"tzco

IbnruAthiyall'Tni rnirip dengan rnain-main lmg dilalrukan oleh onrng-

orangArab dalam sejuml& kata Sebagaimana mereka mengatakan, " sW)
rmhrkkata c;Ji-.

Ath-Thabari mengikuti suatu kelompok yang me,ngatakaq *ui dan

1257 I{R lbnu Majah pada pembahasan tentang Hudud, bab: Mengasingkan seseorang

dai Kabilalnya (?J87I) danAhmad dalamAl Musnad (5l2ll dan 212).
t25r Sebuah dalil pemguat dalam AI Muhanar Al Wajiz (10/263) dan didalamnya tertulis

',f(Fi , demikian jug a dalzmAl Bahr Al Muhith (6R6).
t?se Lft. Ash-Shihhah (614266) d^aAl-Lisan (entri: q5).
t26o I ifi. Al-Lisan pada, entri: lii dan Al Muhanar Al Wajiz (10126$.
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iiri seperti: lb dn'cltb- .Sedangkan Mundzir bin Sa'id berpendryat bahwa

tli a- 6i seperti: J;i darqtl,l* (menaik). Padaprinsipqraalatinimelararrg

b€d(e dusta dm tindakan suka menuduh dm lain s$againla benpa be6agai

macam perkataan dusta dan hina

Sebagian orang sebagaimana dikisahkan olehAl Kisa'i me,nrbaca '.,1i5

de,ngan dhammah pada hunrf qaf dan sukun pada huruf/a'. Al Jarrah

me,nrbacaqra: 36ir1 dengnfathah padahmffa'. Ini adalah batrasa sebagian

omn& namun diingkari olehAbu Hatim dan lain-lairurya tzct

Kedua:Ibnu Khuwaizimandad berkat4' Ayat ini mengandrmg hukum

menndnlr,krenaketikaAllahberfrman: * + en j16, Ji 1'5*mt
janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai

pengetahuan tentangnya", menrurjul*an bahwa boleh jika kita me,noiliki

pengatahmn akm hal itu. Ivlaka setiap apa png diketahui oleh manusia atau

hutpersmgkamlAmalobolehbagiryamenetapkm Oldrs$ab

itu kita berhujjatr dengan cara undi dan taksir, kare,na yang demikian itu
termasuk ke dalam persangkaan png sangat loat dan telah dinamakan ilmu

dalam rti luas. Ivlaka seorang png menyatukan antara anak dengm alahnya

dengat cramemcai sejmlah kmiripar arEa ke&mp sdagaimma seormg

611i fi kih me,rryratukan c abmg (far ) dengan pokok (asft I) memrpakan sralah

satu cra me,nyenrpakan ." Dalam- Ash-Shahih ada riwalat dari Aislah balnva

Rasulullah SAW masuk ke nrmabnya dengan bergembira dan waj ah yang

smgat cerab, Ialu bersabda

ry *:: i iL?:t.,L i.$-, it p $'#'ol ,si J
*, ,-P.'ot ,,:ui .t}A:sl ',o\i.s ,liri; qrb i it{t

"p":oJrdli

t26! Ibid.



"Apakah engkau tidak melihat bahwa Mujazziz melihat kepada

Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid dan di atas keduanya ada

penutup kepala masing-masing dan hanya terlihat kaki-luki

keduanya. Lalu dia berkata, 'Sebagian kaki-kaki ini dari sebagian

yang lain'."r2e

Sedangkan dalarn hadits Yunus btrr- Zatdartinya,'Mljatziz adalalt

seorang penebak ketunman."

Kdiga:ImamAbuAMi[ahAl Mazari berkata "Orang-orangjatliliah

mencela nasab Usamah karena dia berkulit sangat hitam, sedangkan Zai4

ayahnya lebih putih dari kapas." Dernikian disebutkan olehAbu Daud dari

AbmadbinShalih.

SedangkanAl Qadhi Iladhberkata'SelainAhmadmengatakanbahwa

Zaidb€xkulitpntilS sedanglmnUsamatrberktrlit sangathitam. Zaidbinlluitsatt

adalatr seorangArab asli dari l€bilah Kalb yang menj adi tawuran sebagaimma

disebutkan di dalam suratrAlAhzaab, insf Allah Ta'ala."

Keempat: Jumhur ulama berdalil dengan mengenrbalikan keputusan

kepada atrli penebak keturunan (al qaafah) dalam perselisihan perkara anak

dengan dasar kege,nrbiraan Nabi SAW karena perkataan seorang atrli tersebut.

Dantidakmungfuinbeliau SAW gerrbiral<arenahalprgbatil dantidakmenarik

bagi beliau. NammAbu Hanifall Ishak, Ats-Tsauri dan para satrabat mereka

tidak mengarnbil hal demikian sebagai hujjah dan mereka berpegang-teguh

dengan sikap Nabi SAW yang merrbuang kemiripan di dalam hadits tentang

li'an seb4gaimana akan datang di dalam suratrAn-Nur insyaAllah Ta'ala.

Kelima: Mereka lang mengadopsi perkataan ahli menebak ketunuran

beftedapendapat, ryakahhasit tebakan itu diadopsi rurtukmenetrykanhukum

tzez 1a1 {t Btrkhari pada pembalrasan tentang Fara'idh, bab: Abli Menebak Keturunan,
dan Muslim pada pembahasan tentang persusuaD, bab: Menerapkan Hasil Dari Ahli
Menebak Kehrnman (2/108 I dan 1082).
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anak orang merdeka dan anak budak perempuan atau lfiusus untuk anak

budak perernpuan saja Pendapat Asy-Syaf i dan Malik RA di dalam riwayat

Ibnu Wahb darirya- Bahwa paling populer dalam madzhabnya adalah te,rbatas

untuk anak-anak para budak perempuan. krilatr yang be,nar. Kare'na hadits

)ang m€,tllpakan dasar dalam masalah ini }trusus terjadi di kalangan oftxng-

orangmerdeka-

Sedangkan Usamah dan ayahnya adalah orang merdeka maka

bagaimana dibuang sratu' sebab' png kare,nanya dikeluartan darirya dalil

huhmfitu)egm€rdadipenimbulmasalahini. kd adalahsesuafir ngtidak

boleh dilakukm merunil para ahli ustul fikilt

Merekajugaberbeda pendqa! apakatr cukup dengan perkataan satu

orang ahlimenebakketunuran atauhanrs dari duaorang atrli karenahal ini

adalah persaksian. Yang pertama dikatakan oleh Ibnu Al Qasim, yang

menryakan ilti elsplisit hadits, bahkan men4akannashnya- Sedmgfanyang

kedua dikatakan oleh Malik danAsy-Syaf i.

Keenam: Firman Allah Swr, Jri) $ l6ifgi2!6 
-,.J-J.JtLl'l{'r;Lb( "sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati,

semuanya itu alan diminta pertanggungan iawabnya ".

Maksudqa, masing-masing dari semua itu ditanya tentang apa png

dilakukannya. Hati ditanya tentang apa )ang dia pikirkan dan dia yakini.

Pe,ndengaran dan penglihatan ditanya tentang apa yang dia lihaL dan

pendengaran ditaqra telrtang rya yang ia d€,ngatr'{263

Dikatakan, "Artinya: bahwa Allah SWT bertanya kepada manusia

tentmg 4a4a ymg dihirym oleh pardengral penglihMl dar hatinla'aza

t8 LjTo. An-Nnkat wa Al 'I)yrn, karya Al Mawardi (21435) dar, Al Muhanar Al Wajiz

001264).
rM Lilo,. An-M*at wa Al' Uyrun, karya Al Mawardi (A $, dan' Al Muhanar Al Waj iz

00r2il).
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Bandingannya adalatr sabda beliau SAW,

#r'*JWgt?tr'E?
"Masing-masing kalian adalah pernimpin dan masing-masing

lralian bertanggungjawab atas apa yang ia pimpin."I265

Jadi, manusia adalahpemimpin atas semua anggotabadarryra Sehingga

seakan-akan beliau bersabd4'Berkenaan de,ngan semua ini maka manusia

akan ditaqa-' De,ngan demikian maka bentuknya adalah dengan merrbumg

mudhaf. Makna yang pertama lebih kuat untuk dijadikan alasan. Bahwa

semua itu didustakan oleh semua anggotatubuhnp- Yang demikian adalah

kenistaan yngpaling hina. SebagaimanaAtlah SWTberfirman, ry t'e,
@btlj{ q riirf '*ns 6;lv:,$;eit W "pada hari ini
Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kcpada Kami tangan mereka

dan memberi kesaksianlah laki mereka terhadap apa yang dahulu

merelca usahakan. " (Qs. Yaasin [36] : 65)

Juga firman-Nya, \,j;( q j'bSipf;#6b +
@$k1i " ... S ehingga apabi la mercka s ampai ke nerala, pendengaran,

penglihatan dan htlit merela menjadi saksi terhadap mereka tentang

apayang telah mereka lcerjalcan. " (Qs.Fushshilat la\:20)
Diungkapkan tentang pendengaran, penglihatan dan hati bersama

merekakarenasernuanyaadalatrindera ngmorrilikikenrmpummendetelsi.

Atlah me4jadikan semua itu pihak 1ang bertanggungiawab. Semua itu dalam

126r [TR- Al Bukhari pada pembalrasan tentang hukum-hukum Juga oleh Muslimpada
pembahasan tentang Kepemirrpinan, bab: Keutamaan Pemirryin yang Adil. Ahmad
dzl:mAl Musnad (2153 dan 54). Juga disebutkan olehAs-Suyuthi dzlanAl Jami'Al
Kabir (31290) dari riwayatAhmad danAl Buf:hari. Juga oleh Muslim danAt-Tirmidzi
dari Ibnu Umar. Juga olehAl Khatib dzlamAt-Tari&i dariAisyah. Dia sebutkan dzriAl
Jami'Ash-Shaghir dengannomor: 6370 dari riwayat Ahmaq Al Bukhari, Muslim dan
Abu Daud dari Ibnu Urnar.
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kondisi seperti makhluk yang berakal. Oleh sebab itu diungkapkan

sebagaimana layaknla rnansia

Sedangkan Sibawaih ra himahullah Ta' ala berketaaidengan firman

Allah SWT, * Qngatlah), ketilu huuf berkata kepada ayahnya: ' . . .lailihat

s emuanya sujud kepadaht ' .- berkata : S esungguhnya dia berkat4 *'.4rt| t
(Afu melilnt merclw s emza), yakni: bintang-bintang. Karcna ketika ia cirikan

dengan sujud padahal sujud adalah bagian dari perbuatan makhluk berakal

maka pengungkapan demikian itu adalah bentuk kinayah (kiasan atau

personifikasi) dengan makhluk b€rakal.

SedanglcmAz-Zuiiaj mengisalrkan batrwa orangArab mengungfirytan

sesuatu lang dipahami dan yang tidak dipahami derrym ulaaa' ilcalmerelca-

FirmanAllah:

dqAJ't?3\rt3/ia6l
b

L-n,riVi4 ,;,-"15

@ 6rF: lx;'ry,1,,i{,'i)ft46Jr 61 1 }"
uDan janganlah kanu berjalan di muka bumi ini dengan sombong,

karena sesunggahnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi

dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Semua

itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu.n

(Qs.AI Israa' [12: 37-38)

Dalur apt ini dibahas lima masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, Lj *iS n,Y S'5 "Do,
janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong." lni adalah

larangan melakukan kesombongan dan perintah agar bertawanUu'. i,nj r

adalah kegerrbiraan png sangat.
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Ada yang mengafakarl "Sombong dalam berjalanl'.

Ada pula yang me,ngatakan,'Manusia ketika melebihi batasnya."

Sedangkan Qatadatr bakata "Orang 5nang sombong dalam berjalan."

Dikatakan pula, "Sombong kepada Allah dan seburuk-buruk

tindakan.,'r266

Dikatakan pul4 "Semangat". Semua pendapat ini saling bodekatan,

akan tetapi semua itu terbagi menjadi dua bagian:

l. Tercela.

2.Terpuji.

Takabbur, sombong kepadaAllah dan anghrh serta ketika manusia

melampaui batas dirinya adalah tercela. Sedangkan bergembira dan

berserrangat adalah terpuji. Allah SWT telatr me,nyebutkan ciri-ciri-Np"

Di dalam sebuah hadits shahih Nlatr diperumpamakan beqgembira

kare,lra taubat seorang harnba. . .Hadits.r267

Sedangkan kemalasan adalah tercela secara syari'at sedangkan

bersemangat adalatr sebalikryra- Kadang-kadang takabbur atau png semakna

dengannya Yang demikian adalah jika dilal$kan di hadryan musuh-musuh

Allah dan orang-orang dmlim.

Abu Hatim Muhamrnad bin Hibban mengisradkan dari Ibnu Jabir dari

Atik dari alabnya dari Rasulullah SAW, beliau bersabd4

126 Pendapat-pendapat ini disebutkan olehAl Mawardi dalanAn-Nukat wa Al 'Uyun
(21435) dan olehAsy-Syaukani dalamFath Al Qadir (3/322).

t267 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang Doa, bab: Taubat Muslim pada
penrbahasan tentang Taubat bab: Anjuran Bertaubat dan Bergenrbira denganya. Lih.
Al Lulu'wa Al Marjan (2/380 dan38l).
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,l;pt ?'it, U. i w),l;t ?'iu,'d- 6 tpt a
C,G.'ilr 'd t; Wt ,|yt ?iut;-t,t;1 oi
,itsr 'e* C i,Hi,yfur A ?Ai ,Iilt n*i- at iAt
4,tr1t i*,., ist U. C ;#rt s,it .b A i,i,i

';ogi.itsrW.

,yql
"Di antara kecemhmtan itu ada yang menrbuat murtra Allah 'Azza

wa Jalla, di antaranya lagi ada yang dicintai oleh Allah 'Azza wa

Jalla. Di antara kesombongan itu ada yang dicintai oleh Allah

'Azza wa Jalla, dan di antaranya lagi ada yang menimbulkan

kenurkaan Allah. Kecembuntan yang dicintai oleh Allah adalah

kecembuntan dalam urut an agama, s edangkan ke cemkrntan yang

menimbulkan kemurlcaan Allah adalah kecemhrtan yang bukan

dalam urusan agama-Nya. Sedangkan kcsombongan yang dicintai

oleh Allah adalah kcsombongan seseorang dengan dirinya kctika

dalam peperangan dan ketika bersedekah. Sedangkan

kesombongan yang menimbulkan kemurkaan Allah adalah

lres ombongan dalam kcbatilan."r268

Iladits ini juga ditakhrij oletrAbu Dard dalan Mushamifdm lain-lain"

Merekaberdendang

t26c IrR. Abu Daud pada pembahasan tentang Jiha4 bab: Sombong Saat Bcrperang (3/

50 dan 5l nomor :2669) dengan sedikit perbcdaan dalam sebagian lafazhnya. Juga

ditalfirij olehArNasa'ipadapembahasm.tenbngTaka\IbnuMajahpadap€mbahasan
tentang Nikah, Ahmad daJramAl Mtrsnad (51445) dengan sedikit perbedaan menunrt

kesehmrhan.

aro2zt,

,sr$ J*y\ $.r:At +t J@t ry
a

I(5
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;'c-K ol:

Jangan berjalan di muka bumi melainkan dmgan tawadhu'

Betapa banyak kaum di bawahnya mereka lebih mulia daimu

Selcalipun englrau dalam kemuliaan, perlindungan dan pengamanan

Betapa banyak lcautn yang telah mati merelca lebih aman darimul26e

Kedua: Orang png melakukanperbunran hewantarpa ada kebufutran

tertaOaprya tenma.suk sikap sombong 1arrg disinggmg alat ini. Dalmr kegiatan

s€perti itu t€*andung penyiksaan terhadap binatang. Ad4un seseorang png
b€ristirahat dalarn sehari atau sesaat dalam sebari, gunamerehafkanjiwaqra

dalam suasana rileks agar keloratannya kerrbali rmtuk melakukan kebaikan,

seperti merrbaca ihru pengetahuan atau shalat Semua ini tidak termasgk dalam

alatini.

FirmanAllah SWT, tLj * dengan sombong!'. Qira'ah Jumhur adalah

dengmfathaft pada huruf ra'. Sedangkan qira' ah sekelompok ulama png
dikisabkan oleh Ya'qud dengan kasratr pada hunrf ,o'rzto (mailan) dengan

benn*. ism fail (subj ek). Yang pertama lebih tepat.

Maka ucapanmu: t k , U:: iE lZaia aatung dengan berlari tergesa-

gesa) lebih tepat daripada ungkapanmut W\ U; ie. De,mikian juga

ucapanmu 6?.'Cpi adalah mashdaryang lebih tepat daripada disebut

dengu6 j.
Ketiga: Firman Allah SWT, ifi\rt "Karena

r26e Dua buah bait yang dijadikan bukti penguat bagi Asy-syaukani dalan Fath Al
QadirQB22).

tzzo qira'ah ini disebutkan oleh IbnuAthiyah dalamAl Muhanar Al wajiz (r0/26s),
Abu Hayran dzlamAl Bahr (6/37) danAsy-syaukani dalamFath Al eadir (31322\.

iiW'E#*ri'yt"r'r\i
llnb6'&#*i)h'E

;f i aiy
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sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menernbus bumi-"

Maksudnyq kamu tidak akan bisa masuk ke dalamnya sehi.gga kalian

mengetatrui apa-apa )ang adadi ddamrya

*j"ar:-g # -;S "Dan sekali-kati kamu tidak alan sampai

setinggi gunung!' .Maksudny4 engkau tidak akan bisa menyamai gunung-

gunung dengan ketinggiailru atau cerewefrrnr

Dikatakan pu l^, " q:it'O? aaaanrnerobek pakaian, dan,"\\i'rt?
adalalr menernpuh burni -. 6:-ir[i adalahbagian burni yang sangat luas.r27r

Maksudnya, engkau tidak akan menempuh burni dengan takabburmu dan

caramu berj alan di atasnya-

"lj"',Sr;g # jS "Dan sekali-trali kamu ridak akan sampai

setinggi gunung" dengan keagungan dirimu. Maksudnya, dengan

kemarnpuarmu itu €ugkau tidak akan me,nc4ai ukuran itu AI<ar tetapi englran

adalah hamba lang sangat hina Engkau dibatasi dari bawatr dan dari atasmu.

Sedangkan sesuatu yang dibatasi itu terkungktrng dan lematr. Maka tidak

layak engftau sorrbong. Yang dimdrsd dengan rnenernputr buni di sini adaldl

menembusnya dan bukan menempuh jaraknya . Wallahu a'lam. Al Azhari

berkat4 "Artinya: englau tidak dcan menempuhnya."

An-Nuhas,tzr2 "Ini palingjelas, karena diambil dari kata 3i Yerrre

artinp adalatr padang pasir png sangat luas."

Dikatakanjugq "oii',y O?t iyi rrti"v": si Fulan lebihbanyak

bepergiaq kemuliaan dan kearnanan daripada Fulan." Diriwalatkan bahwa

'27r Di dalamls h-Shihtah (411466), 6V V t\i U? <*f*u telah manempuhiaro*
di mulra bumi). Sedangkan $ij,li adalah bumi yang s3Pgat luas yang dimasuki oleh

angin. Bentuk jamaknya adahfi iij]. Sedangkan 'ri.i$ 
^aa^nbumi 

yang tenang dan

padanya banyak tun$uh-tur$uhan
t212Lih. Ma'aniAl Qur'antaryarrya(41157). Pendapat yang diluatkanolehAn-Nuhas

ini juga dikuatkan olehAth-Thabari (15/63). Apa yang menjadi pendapatAl Qurthubi
lebih dekat kepada makna yang dimaksud oleh ayat.

[Lrarslr 
al Qurthubi I



Saba' menguasai bumi dengan para te, rtaranya baik di timur atau di barat di

lembah maupun di grrnung, dia menrbunuh pemimpin dan terkadang

menawann),a -{<arena itulatr dinamakan Saba'- kebentrm tmduk kepadaryra-

Ketika melihat kenyataan demikian dia menye,ndiri dari kawan-kawannya

selmratiga hri lalu munctrl dan menuju kepadameneka lalu bedrata,'Sunggrrll

ketika aku mendapatkan apa png belum pemah didapatkan satu orangtun

maka aku berpendapat bahwa aku hanrs mulai me,nsyulari nikmat-nikmat

ini. Maka aku tidak melihat perbtratan ymg paling tepat untuk itu selain sujtd

kepada matahari ketika dia terbit." Maka bersujudlatr mereka kepadanya.

Dan peftuatm inr adatatr penyerrbatran kepada matahari png pertama kali.

Ini adalah akibat kesombongan, takabbur dan terlalu bergerrbia- Na'udzu

billahmin dzalik.

KeempotFimanAllah SWI, @ 6tF,; Jlr, ry 
"ri$, 

t ( A.':5 :g
"Semua itu kcjahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu".

c,tl-',1 aaaUtr isyarat yang mengarah kepada kalimat yang telah

disebutkan sebelumnla berkenaan de,ngan sesuatu png dipaintahkan dan

yang dilarang. Dan .rll,i cocok unhrk tunggal atatj amak, rmtr*.. muannats

atatmudzakfirar.

Ashim binAmir, Ilamzab Al Kisa'i dan Ndasruq membaca i!., dengan

meng-idhafaft -kan sesuatu kepada kata groti. Oleh sebab ituAllah berfirman:

6,;F, " Amat dibencf ' mans hub sebaga khab ar kaana. As - Sayyi' adalah

sesuatu yang sangat dibe,nci. Yaitu: segala sezuatu yang tidak diridhai oleh

Allah'Azza wa Jal/a dan tidak diperintahkan. SehinggaAllah SWT dalart

ayat ini telah menyebutkan: Ulr rei "Dan Tuhanmu telah

memerintahkan..." hingga firman-Nya: 1* tg "Semua itu

lrejahatawrya. . . " adalah segala png diperintablen dan png dilarang. Maka

Allah tidak menyampaikan bahwa sernua itu addahjahat sehingga sesuatu

yang dipointahkan tennasuk ke dalam semuayzng dilarang.

Surah Al lsraat-.-d



Qira'ah ini dipilih olehAbu llbaid, karena di dalam qira'ahUbai:
'A* tg U; $ "semua in kejahatannya..."t2B maka png demikian

tiada lain hanlalah wtu& idlafah.

Ibnu Katsir, Nafi' dan Abu Amru mernbaca: '4 *t"iot olsn;tt2tl

de,ngan tanwin. Maksudnya, semua ),lang dilarang olehAllah dan Rasul-

Nya adalah buruk. Dengan demikian maka perkataan terputus pada

ucapan: X"b|pt:t " Dan tebih baik akibatnya." Kemudian berfirman:

!* + Ai jd C rii {'e *Danianganlahkamumengihrtiapayang

kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangf,la," ,-;u 1S (Dan
janganlah kamu berjalan) lalu berfirm an: ii;7 bt( q{ $ 6"*r-
itu kej ahatannya) dengan tanwin.

Dikatakan pula, "Bahwa firman-Nya, '$ii'riUrfus {.t (oon
janganlah lcamu membunuh anak-anaktna) hingga ayat:)i{. $(
(kej ahat annya) tidak ada kebaikan di dalamnya".

$ehingge merelca menjadikm !1i dil[uti oleh berbagai rnacan hangan
darbukan1anglainrrya.

Firman: 6r;&, @nat dibencr) adalahbukan tu'atbagikata'.* alru-
tetapi diaadalah badal darinya" Sehinggaasalnya: 6Tk oei ,{, oS
(Xetmfawqn adalah dibena). Juga dikatakan,'tsahwajika 6,;*, (amat

dibenci) adalah khabar kedraa maka te,ntu dibawa kep ada lafazh'$,,'rrr t

sedangkan L Qrejanatan) drbawakepada makna dalam se,muahal png
disebutkmsebelumitu

tzzr qira'ah ini disebutlan olehAbu Hayyan dalamal Bahr (6/38) danAsy-Syaukani
dataq Fath Al Qadir Q 1323).

uzr qihrih ini disebutkad olehAn-Nuhas dabmMa'ani\W @fi57),IbnuAthiyah (10/
296), Abu Halyan (6/38) dan ini ada.lah salah satu dari qira'ah sab'ah sebagaimana
disebutkan dalamAs-Sab'alr karyra IbnuMujahi4 h" 380.

t275 Lit- Al Muhanar Al wajiz (101296), At Bahr al Muhith (6/38), Fath At eadir (3r
323).



Sebagian dari mereka berkata, * 6tK adalah na'al (sifat) untuk kata

ii3t u"*ketil<a ta'nitsnyatidak hakiki maka boleh disifati dengan sifat

mudzalcl(ar"t276

AbuAli Al Farisi melemahkan hal itu dan berkata, "Jika mu' annats di-

mudzakkar-kan maka setelahnya harus mudzakkar. Adapun sikap

menyepelekan adalatr mendahulukan kata kerja png disandarkan kepada

mu' annats sedangkan dia ber-s@aft (berbentuk) yang layak disandarkan

kepada sesuatu yangmudzakkar. Apal<ah e,ngkau tidak melihat seorang

peryairmengatakan,

gl;;.L ,y.l nrl rj # r*t;t u;i -^!i )o

Maka tidak ada awan menuntnkan hujannya

Juga tidak ada bumi menumbuhlcan saytr-maytmyal277

Yang demikian me,nurut mereka buruk, jika penutur mengatakan:

',t\l ;4( @umi menumbutrkan sayr-mayr) maka tidak buruk.

AbuAli berkat4 "Akan tetapi dalam sabda: 6';F, @angat dibmci)

boleh me,nj adi badal Gtengganti) unhrk lQ" (kcj ahatannya) dan juga boleh

menjadi haatdaikataganti yatrgadadi dalam fitman:'i*'i 'ry @isisi

Ibhanmu) sehiryga {*j'ry @i sis i Iitlnnmu) merrjadi berada pada posisi

sifat unhrk'r{,, (tnj 
"n"tannya)."tng

Kelima: Para ulama berdalil dengan ayat ini untuk mencela dansa

(berjoget) dan orang yang ketagihan dengannya. ImamAbuAl Wafa'bin

1276 Ibid.
' - j 1277 Ddlil penguat rruncul 'dzhb,Al Muharrar Al Wajiz (101297) datAl Bahr Al Muhith

(7/38). Daninirerupakansalahsatu dalilpenguat SibawaihdalamAlKitab (11240) dan

rlinisbatkan kepada Amir bin JuwainAth-Tha'i.
t278 LiL Al Muharrar Al Wajiz (lO/297 dan t€lah dinukil dari Abu Ali Al Farisi yang juga

dinukil dari Al Qrthubi.



Uqail berkat4 "Al Qur'an telatr menuliskan larangan beqioget, rnakaAlla&t

berfirman: L t -fifi A r-;n *i @ an j angantah tramu berj alan di mtira

buni Ini dangan sombong)juga rnencela onmg ),ang sombong". Berjoget

atau menari adalah kesenangan dan kesonrbongan yangterlalu. Bukadetl
kita adalatr orang ),ang m€ngqipskan sari budr [urma yang dipermeirtasikan

kepadakhamerkaremakesanraankeduanyalargmenpb*karimabulq md<a

bagaimana kitatidakmengqipskan berjogd dengan pennaimn qra'ir (tirik
lag) yang diiringi dengan tamburirl seruling dan gendang karena kesanaan

antara keduanya Betapa buruk orang yang berj enggotdan bagaimana j ika
telahbenrban memari darberdansa sertaberteprfttangeketikarnenpsuaikan

dengan dendang alat musik dan ketukan nada Khususnyajika

suaranya adalah suara para wanita dan bujang muda. Apakatrpantas orang

yangdekat dengro kernatial pertanpan larhr, hai malrqardan ash-shirdlt

berjoget laksanaliam1a soekon binatang M€puk sebagaimanatepukan para

wanita- Anda tentu melihat banlak orang tua yang sudatr tidak memiliki grgr

ketikatersenlnnnapalagijikatertawabegitusr{<adenganberjogetdanberyaul

denganmerekaitu.

AbuAlFarajbinAlJavzirahimahullahTa'abberkat4"sebagian

para syail*r dari Imam Al Ghazali RAtelah me,lryampaikan hdits kepada

kami batwa diabedcata 'tserjoget adalah kebodohan di antara duapundak

yang tidak akanhilang melainkan denganpermainan." Masalah ini al<an

dijelaskan lebih garnblang ddam tasir sur&Al Katrfi dan lairrrp tusya Allah
Ta'ala-

Tafsir Al Qurthubi



FirmanAilah:

f r, qrl fi 'e -J;i liys{t.y e$s,ul 6tl1:r'r)'i
rriicj;';#aw

ultulah sebagian hikmah yang diwahyulcan Tuhanmu lrcpadanu.

Dan janganlah kamu meagdalcan Thhan yang lain di sampitg

Altah, Wng menyebablun kamudilemparkan ke dalam neraka

dalam keadaaa tercela lagi diiauhkan (dafi rahmat Allah)."
(Qs. Al Israa' {171: 39)

Isyarat dengao .4,-'! (kulah) mengarah kepada adab-adab dan kisah-

kisah sertahukum*rukumyang dihimpun oletr sejumlah ayatdi atas yang

diturunkanoleh JibrilAS. Maksudnla, semua ini adalahperbuatanperbuatan

yang telah ditetapkan berdasarkan hikmah Allah'Azza wa Jalla dtterrgah-

te,ngatr para'hamba-N1a. Sernua itu, merupakan akhlak png bagus, hihna[

aturan-aturan, dan arnal-perbuatan utama yang diberikan untuk mereka.

Kemudian firman-Nya ';i i's"Danianganlah kamu mengadakan" di-

athaf-kan(disandarkan) kepada semua macam larangan tersebut di atas,

sedangkan pesan ini ditujukan kepada Nabi SAWnamun yang dimaksud

adalatr semua orang yang mendengar ayat iti.tzD

At Madfuaradalah orang lang dihinakan dm dij artil<an sqi arh-j a*tnya

Dan telah dijelaskan di dalam surah ini.!280 Dikatakan di dalam doa:

ir L;i'Jr b |':t iiiri u.ti"ya adalah j autrkanlatr syetan dari kami.

t27eLih. Al MuharrarAl Wajiz(l0l297) danAl Bahr Al Muhith(6139).
r2to Lih. Tafsir ayat 18 dalam surah ini pula.



w1 $jsfi 6,''\'dig Hs lr;;ii
@W\tf

oMa*a qa*ah patut Tuhan memilihkan fugimu anakanak la*i-
laki sedang Dia sendirt mengambil aaah-atuh perempuan di antara

1rcra malailrat? Sesunggahnlm kama benu-benar mengucaphan

leata-katayang besar (dosanya).' (Qs.AI Israa' [17]: a0)

Ini merrbantah orumg-orang Arab png mengatakaq'?ara malaikat

adalfi anak-andcperempuanAlldr" Sedmgkmmenekajugamemiliki and<-

anakperempuan dan anak-anak laki-laki. Akm taryi me,reka menghe,ndaki

apakah Dia me,ngkhususkan bagi kalian anak laki-laki sedangkan Dia sendiri

tidalq sedangkan anak-anak perempuan meirjadi milik bersarna antara kalian

dengan-Nya.r28r

t:+r'rl'; ,Jg 4l "sesungguhnya kamu benar-benar
tnengucapkan kata-kata yang besar (dosanya)." Maksudnya, berkenaan

de,ngan dosanya di sisi Allah',,lzza wa Jalla.

A;t !*)

tzat pi dalam ayat ini penistaan yang sangat kcras dan pengutukan karena apa yang
mereka katakan, yang mana mereka itu seperti binatang ternak bahkan mereka lebih
sesat dari binatang tenmk.

FimanAtlah:

Tafsir A[ Qurthubi @



FhmanAllah:

@ 
(ri $li L1 c't iolb gt;fi r'i.; A tif. ini

"Dail sesungguhnya dalam Al Qur'an ini Kami telah ulang-ulangi

(peringatan-peringatan), agar mereka selalu ingat Dan ulangan

peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereha lari (dari

kebenaran)." (Qs.Al IsraC [17|: 41)

Finrran Allah SWT, UIY* i"SS "Dan sesungguhnya Kami telah

ulang-ulangi (peringatan-peringatan)." Maksudnya, Kami telatr j elaskan.

Dkatakan pula,'Kani ulang-ul ang."t282

9|,'Ft l'i; C"Dalann At Qur'an ini.- Dikatakan, "(i (di dalam)

adalalr tambatran saja". Asalnya: ii;iir r.ii d? 'tA "Dan sesungguhnya

dalam Al Qur'an ini Kami telah ulang-ulangi (peringatan'

peringatan)",r283 sarna halnya dengan: ,it\ a A'C.t:t "Dan berilah

trebailan lcepadaht dengan (memberi kebaikan) kcpada anak anculat."

(Qs. Al Ahqaaf [a6]: l5). Vfaf<zudnp ..;i1i '4r,rl *Dan berilah kebaikan

kepadaht dengan (memberikan kebaiknn) kepada anak-cucuku).

Sedangkan At-Tashriif adalah mengalilrkan sesuatu dari satu arah ke aratr

yang lain.t2e Sedangkan yang dimaksud dengan tashriif dr sini adalatt

pe,qi elasan dan pengulatgan

Dtc*akanpula,'?ergantiar". Maksudnla, Kanri ganrti sebagian nasihat-

nasihat agilmerreka selalu ingat, menganrbil ibrah danmengrunbilpel4jrantxs

. t2E2r ih, An-Nul@t wo Al 'Uyn (21435) dzn Fath Al Qadir (3i32$.'
t2t3 lbnuAthiyahmelemahkanpendapatini lD/zgs,demikianjugaAbuHay5ran (6139).

t2}aLih. Al Bahr Al Muhith(6139) danFathAl Qadir(31324).
r2E5 Disebutkan oleh Al Mawardi dalam At-Tafsn (21435) dan Asy-Syaukani dalam

Fath Al Qadir (31324).



Qira'ah cang-orang awm adalah ti? a^W tarydid wn*.me,mnrj"kkrn

rti baqak sdagaimma)rmg t€rjadi.

SdangkanAl Hasan menrbacanya dengan trya tarydid.r2t5 Firman-

Nya: 
9 

r'.jlT r 5ri .i @atan Al Qur' an ini) yabi. berbagai p€rumpamaan,

ibrab hilcnab nasihat, huhgFhuhgl dat informasionformasi.

Ats.Tsa'labi berkata, "Akupemah m€nd€ngarAbuAl QasimAl Husain

bexlota ketika ada rmam SyaikhAbu Ath-Thayyrb: FirmmAllah SWT, Eir,
me,miliki dra arti, pertama, tidak menj adikannya satu macam akan tet4i
janf i, ancamm, ketegasaq kerniriparl larangan, perintah, penasaldl sesuatu

png dinasaldt berita-berita dan pef,umpirmaan-pe,rumpamaan. Seperti:

P er$abm (tashriifl mgin dari angin timur, angrn f 426 angin utaa dan rngtn

selatan. Juga perub aharl. (tashriifl kata kerj a dari madhi Qarnpau), menj adi

mudhori' (*lcat.aig) dar merj adi amar @erntah), nahi Qararryao), f il Q<eta

kega),faY ftata pelaku), maf'uul (kata pelengkap penderita) dan lain

sebagainya.

Kedw, dratdakditunmkan sekaligrs, akan tet4i sdikit dend sedikit.

Sebagaimana firman-Np, *Dan Al Qur'an itu telah Kami firwlan dengan

beroryswangsu"Artin),4 l(mi perbaryak memruilrm Jitrlil aldhissalm,

kepadamu. lrgltA " agar mereka s elalu ingaf ' .

Yahp, Al A masy, Hamzah dan Al Kisa' i me,mbacaqra r r\:i\. (agar

mereka s elalu mengingat). r2t7 de,ngan tarrya nsydid.

Demikian juga di dalam Al Furqan, 6\ttFh'#.ai* ifrS

@();L$o€fi';L't "Don sesungguhnya Kami telah
mempergilirkan hujan itu diantara manusia supaya mereka mengambil

tzrc qira'ahAl Hasan dan disebutkan oleh IbnuAthiyah (10/298), Abu Hayyan (6/40)
dan Asy-Syaukani (3 I 324).

1287 r ih. qira' ah ini dalam referensi-referensi yang lalu dan ini satu di antara qira'ah
sab'ah.



pelajaran (daripadanya)." (Qs. Al Furqaan : 50). Sedangkan yang lain-

lain me,nrbacanlna de,lrgan tasydid danmenjadi pilihanAbu Llbaidr288 karena

artinya adalatr agar mereka mengambil pelajaran dan nasihat.

Al MaMawi berkata, "Siapa yatg mentasydiat<n 15f':Q (agar

merelra selalu ingat)karena menghe,ndaki arti memikirkan." Demikianjuga

orang yang membaca biq.Padanan yangpertama firmanAllatr, 
"fr't 

,

@1-rtYJ;'# l'*n dWi "Dan sesungguhnva telah Kami

turunlran berturut-turut perkataan ini (Al Qur'an) kepada mereka agar

merelra mendapat pelajaran." (Qs.Al Qashash [28]: 5l). Sedangkan

padanan yang kedua adalah firmanAllah, )i.111;hl't "...dan ingatlah

selalu apayang ada didalamnya... " (Qs.Al Baqarah l2):63).

iL.i6j "Dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah

menambah". Maksudny4 pengulangan dan peringatan 6*11 " Melainkan

merelra lari (dari kebenaran). " Maksudnya, semakin jauh dari kebenaran

dan lalai dari penghayatan dan mengambil ibratr. Yang demikian itu karena

merekalakinAl Qur'an itu adalah atasan belak4 sihir, perdukunan dan sya'ir.

FimanAllah:

V ;fi,si J)l';r.< 61Ai *'Jsttr, -Aa'o$'i

W,ftl6;fr6 ;l-'ii1"4"
oKatakq.nlah: 'likdaa ada tuhan-tahan di samping'Nya"

sebagaimana yang rnereka katakan, niscaya tuhan'tuhan itu

mencari jalan kepada Tuhan yang mernpunyai 'Arsy'- Maha Suci

dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka katakan dengan

ketinggian yang sebesar-besarnya." (Qs-Al Israa' llTlz  Za3)

t28E Lih. Fath Al Qadir (3/324).

Surah A[ lsraa'GO



FirmanAllah SWT, 'iht; i^; A{ i jt "Katakanlah: 'Jilcalau ada

tuhan-tulnn di sonping-Irly...'. "Adalatr bertrubungan dengan firmanAllatr

Swr, ?E ql fi '{ it{+ lS "Dan janganlah lannu mengadakan Tutwn

yanglain di samping Allah." (Qs. Adz-Dzaariyaat{511: 5l). Ini adala}r

sanggalranbagiparapenprnbahbertrala Ajrr; gi (dari apa yang meteka

lratatran).Ibnu Kxsir dan Hafstr nrenebrcanya Oji1denganya'. Sedanglen

yang lainJain rne,nrbacmya rji1dengan hunrf ra r2s sebagai benhrk dialog.

i';*J 6t*rtr.ranyatuhan-tuhanitumencari * jfr ,s> 5t
"Jalan kepada Tuhan yang memrynyai 'Arsy." IbnuAbbas RAberkata"

'?asti rnereka me,ncari berserna tuhan kesempatan unfuk bertikai dan

berpgrang ssfuagaim&a yang dilahkan sebagran raja tertradap sebagian raja

pnglain.'{2s

Sedangkan Sa'id bin Jubair RA berkat4 "Artinya: j adi mereka akan

mencari jalan agar sampai kepadaqiauntukmengen)ahkan kerajaan merel<a

karena mereka adalah serikatnlna-"rat

Sedangkan Qatadatl b€*at4 "Altinya: para tuhan itu akan rnencari

j alan yang rnendelotkan mereka kep daDzat yarynremiliki Any dan pasti

akanme,lrcaripe,rantarapadarytakaenamerr*atidakmemilikiper:rntara"t2e2

Sedangkan suatu kaum berkeyakinan batrwa patung-patung

me,ndekatkan merreka kepada Allah de,ngan sedekat{ekaftrya- Jadi mereka

berkeyakinan kepada patung-patung bahwa mereka menrbutuhkan kepada

tzar qira'ah ini disebutkan oleh lbnuAthiyah (l0l299) d"n Abu Hayyan (6/40) dan ini
adalah salah satu dari qira'ah ;'ang tujuh.

f 2s Pendapat ini disebutkanolehAsy-Syaukani dalanFath Al Qadir{31325) dan tidak
menyandarkannya ke,pada scseomng dan dia rrrnghafalnya.

r2er Sebueh atsar yang disebutkan olehAl Mawardi dalanAt-Tafsi; Q1436) dari Sa'id
bin Jabir. Juga disebutkan oleh lbnuAftiyah (lO/298) dari Sa'id bin Jabir, UbayAliAl
Farisi daa kalangan ahli kalarn Lfr- Al Bahr Al Mrtirt $l4l).

r2e2 Sebuah atsar dari Qaadah yang discbutkan olehAth-Thabari ( 15164), Al Mawardi
(2/436), An-Nuhas (a/159) dan dipilih otehAth-Thabari.
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Allah SWT. Dengan demikian telatr gugur bahwamereka adalahpara tulmn.

t ; ,$L ltSt i 6 ll'-'S :r14" "Maha Suci dan Maha Tinggt

Dia dari apa yang merelca lcatakan dengan ketinggian yang sebesar-

besarnya." Allah SWT menjauhkan Dzat-Nya, mensucikannya,

memuliakannya dari apa-apa lnang tidak layak dengan-Nya Tasbih adalatl

menjauhkaq dan telah dijelaskan di atas

FimanAllah:

(r# +6s :ifit*i6# $ S:s -o 11fi

ulangit yang tuiuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya

bertasbih kepada Atlah. Dan tak ada suatupun melainkan bertasbih

dengan memuii-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih

mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

Pengampuz.' (Qs. AI Israa' llTz aa)

Firman Allah swT, b ;S &,':Ifu 'g i,"Jf i A4
"Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih

lrryda Attah." Ke,lrrbali disebutkan langit dan bumi dengan kata ganti untuk

makhluk yang berakal, karena disandarkan kepadanya kata kerja makhluk

berakat fitu bertasbill t 2e3

Sedangkan firman-Ny^, A i's "Do, semua yang ada di

dalamnya," yang dikehendaki adalah para malaikat, manusia dan jin.

#-$ r.;. G ctb"G n't,?i$3 i:fr L"gJt { Ai

tze! LiIo- Al Muharrar Al Waj iz (10 I 300\.
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Kemudian setelah ifu bersifat unrum sehingga me,ncakup segala sesuatu di

dalam firman-Nya: -o;11 65i-11 zr;. i oYt "Dan tak ada suatupun

melainlran bertasbih dengan memuji-Nyn " Terjadi perbedaan pendapat

berkenaan dengan keumuman ini, apakah hal ini dikhususkan atau tidak.

Sekelompok ulamaberkata'"Tidak dilrtrususkan". Yang dimaksud dengannya

adaldttasbih dalalah$xbih dengan isyarat). Semua makhluk bertasbih di

dalam dirirya bdrwa Allah' Azn wa Jalla dalahPencipta dan Maha Kuasa

Selrelompok damalain berkat4 "Ini 2dal"rr ta$ih png hakiki." Segala

sesuatu secara umum bertasbih dengan tasbih yang tidak dapat didengar dan

dipahami oleh manusia Sekalipun apa yang dikatakan oleh para pendahulu

bahwa hal itu adal^hpenganrh penciptaan dan pemnjukkaq maka tentu yang

de,nrikian adatahpe*aralaqg bisa dipahami. Sedangkan ayat berbicra bahwa

tastih ini tidak dipatmmi.

Namun hal tersebut disanggah bahwa yang dimaksud dengan firman-

Nya: oriilj $ *Tetapt kamu sekalian tidak mengerti tasbih merelca"

adalahorang-oang kafrlang menentang dan tidakmau mengarnbil pelajaran

sehingga merekatidak mengerti hilcrahAllah SWT dalam segala sesuatu.

Sekelonpok ulanra berkata, 
* ,rd n Guatu) adalah umum sedangkan

maknanya adalah khlrsrs: segala se$atu 1aqg hidry dm berkernbarg sehinggp

bukan benda-benda padat. "

D antaa yng denrftian adalatr perkataan Ikrima['?ohon itu bertasbih

sedangkan tiang tidak bertasbitl"r2e4

Yazid Ar-Raqasyi berkata kepadaAl Hasan ketika keduanya sedang

makan dan telatrdihidangkan di atas mejamakanan,' Apakah tempat makan

ini bertasbih walrai aph Sa'id?". Maka dia rnenjawab, '"Iblah Masbih satu

f2s Keduanya disebutkan oleh IbnuAthiyah dalam Al Muharrar Al Wajb (10/300),
Abu Hay5ran dalam Al Bahr (6110) dan lih. TafsirAl HasanAl Bashri (2/85).



'kali." Maksudnlatatlwapohon ketika bqbuah dar tulnhfi rnaka iabertasbih.

Sedangkan sekarang dia telah menj adi meja makan yang di cat.tDs

Menurut saya (Al Qurthubi), 'Dalil untuk pendapat ini adalah dari

Sunnatr yang baku dari IbnuAbbas RAbahwaNabi SAWberlalu di dekat

dua kuburan lalu bersabda,

&.t€" 6Ll el

G$ 'jd l'ilt ,v 'uP; Y oK ?\i \1:$ ,Y*iu.

t*,*it+[,i J-;"; f, d,-b) A.
t:,,:; t t1 tQb'-rrf-'^llJ :Jv i ,+ti

'sungguh lreduanya sedang disiksa dan keduanya tidak disil<sa

lrarena telah melalcakon dosa besar Yang pertama karena selalu

berjalan dengan mengadu-domba, sedangkan yang lainnya lagi

larena tidak pernah bersuci dari buang air ftecil " . Perawi berkata

"Lalu beliau minta pelepah kurma yang masih basah yang kemudian

beliau belah rnenjadi dua bagtan. Beliau tancapkan satu bagian di atas

kuburan lang ini dan satu bagian lagibeliautancrykan di atas yang iq
lalu bersabd 4 " semoga ada keringanan bagi keduanya selama dua

pelepah ini belum kering-"

Riwayat lainnya "selamadua pelepah ini belum kering."t2e6

Adalah sebuah isyarat bahwa kedua pelepah itu selama masih basah

maka keduanya akan rnasih bertasbih. Danjika keduanya telah kering maka

keduanya rnenj adi benda keras . Wallahu a' lam.

Sedangkan dalam Musnad Abu Daud Ath-Thayalisi dijelaskan: Beliau

f2e5 Keduanya disebutkan oleh IbnuAthiyah dalam Al Muhanar Al Wajiz (10/300),

Abu Hayyan dalamAl Bahr @la$ dan lih. TaGirAl HasanAl Basbri (2/85).
f 2s Sebuah b^dits shahih yang telah ditakhrij di atas.

; e )(fr- ('i )64 a\
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meletal&an separoh pelepah lurma di atas salah satu larbur dan se,parohnya

lagi pada larburan )ang lai& beliau bersabd4

Lu:ir ry
"Seriloga keduanya diberi keringanan dari adzab selama masih

ada basah pada keduanya ini barang sedikit sekalipun."

Para ulama kita (madzhab Maliki) berkata 'Dipatrami dari hadits ini
tentang menanam pohon dan membaca Al Qur'an di atas kubur." Jika

diringankan siksanya dengan penanaman pohon maka bagaimana dengan

me,nrbacaAl Qur'an oleh seorang mukmin. Maha ini telah kami jelaskan

dalam kitab At-Tadzkiraft dengan cukup jelas, yaihr sarnpainyapahala yang

dihadiakan kepada mayit . Al Hamdulillah atxserrua itu.

Sedanglrar dengm talsril langkeduatidakmembutulrkan kepadafmg

demikian itu. Bahwa segala sesuatu dari bendapadat dan lain-lain bertasbih.

Menurut saya (AI Qurthubi): Untuk takwil dan pendapat ini berrdalil

denganAl Qur'an, firmanAllah SWT,

Ei;6tO +61':if *trt ti sits 6'* t'iti'erSft 6 ;)b *i
@Qr-{6 ;FV 6t i'3-:.;1U;L)

"Bersabarlah atas segala apa yang mercka katakan; dan ingatlah

hamba Kami Daudyang mempunyai lcehtatan; Sesungguhnya dia

amat taat (kcpada Tuhan). Sesungguhnya Kami menundukkan

gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia @aud) di wafuu

petang dan pagt." (Qs. Shaad [38] : 1 7- I 8). Juga dengan firman-Np,

tfr?gJ.;,b*C:r;by "...don diantaranya sungguh ada

yang melunanr jatuh, larena tahtt kepada Allah...." (Qs. Al Baqarah

pl:7$ - sebagaimana pendapat Mujatrid - Juga dengan firman-Nya,

@ rf; ,fl|e"s of 6 $;',5# F: "...Harnpir-hampirtangitpecah

t$.itt 6 ofi'of ,a
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lcarena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung L'untuh, karena

merelca menda'wakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak."

(Qs. Maryam [19]: 90)

IbnuAl Mubarak dalam tttab Daqa 'lq-nyamenyebutkan, "Mas'ar

mengabarkan kepadakami, dariAMullah bin Washil, dariAufbinAbdullalr,

ia berkata: Abdullah bin Mas'ud RAberkata: Sungguh sebuah gunung telatr

berbicara kepada sebuah gunung yang laiq 'Hai Fularu apakah hari ini ada

ahli dzikir kepada Allah SWT berlalu? ' . Jika dikatakan ya maka dia sangat

gernbira denganjawaban itu Ke,mudianAMullah menrbaca ayat lang artinla,

"Merelca (orang-orang kflfir) berlata: 'Allah mempunyai anak'." Dia

berkata,'lalu pakah engfrau melihat bahwa mereka mende,ngar kecurangan

dan tidak mendengr kebaikan"

DaIm hal inijuga adayang datang dariAnasbin MaIikRA diabedrata,

"Tidaklah di pagi hari atau di petang hari melainkan sebagian le,rrbah di bumi

me,lryeru sebagian le,lnbatr png lain, 'Wahai tetangga, apakatrpadahari ini

ada seorang hanrbapng berlalu padamu lalu dia menmaikan shalat karena

Allah dan dzikir karcnaAllah atas dirimu'." Di antara mereka mengatakan

'tidak' dan sebagian yang lain mengatakan 'ya'. Jika dia me'ngatakan 'ya'

maka ia melihat kanrnia atas dirinfia- Rasulullatl SAW bersabda

3'i l)7'!t';:, y: 
"rt

"ndak mendengar suara muadzdzin dari lcalanganiin, manusia,

pohon, batu, tanah, dan sesuatu melainkan semua itu akan menjadi

salcsi bagi dirinya kelak di hari kiamat. "t2e7 (HR. Ibnu Majah di

t2e? I{R. Ibnu Majah pada penrbahasan tentangA&an dan Pahala Mt'adzdzin(11239
den240),Malikpadapcmbahasantentang Shalat, bab: KeutamaanAdzan(1/69). Dan

hadits ini pada Al Bulfiari pada pembahasan tentang A&aq bab: Meninggikan Suara

Saat Mengumandangkan Adzan

t'rtq
o

zlt3,t

g'ttst'cr'* '6X-'l

?:;'i v oy,€ 1)
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dalamSunanrryra)

Juga oleh Malik di dalam I I Muwaththa' dari hadits Abu Sa'id Al
Khudri RA. Sedangkan Al Bukhari mentakhrijnya dari Abdullah RA, dia
bedmt4'Kami pematr mendengar tasbihnyamakanan ketika dia dimakan."Im

. Di dalam riwalat lain dari Ibnu Mas'ud RA dijelaskan: Kami sedang

md<an makananbersama Rasulullah sAw dan karni mende,ngar tasbihnp-

Sedangkandi dalam Shahih Muslimdari Jabirbin SamuratrRA dia

berkata: Rasulullatl SAW b ersabda,

f?\ ,jt'u,;lLl l)2,->

"Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui sebuah batu di
Maklcah yang menyampaikan salam kepadalu sebelum alat diutus

menjadi nabi. Dan sungguh kini aht telah rnengetahuinya."rzn

Dikatakan, 'Batu itu adalah hajar aswad ." Wallahu a'lam.Khabar-
khabar sedemikian maknanya sangat banyak jumlaturya, dan kami telatr

menghadirkan sejumlatr darinya di dalaml/ Luma' Al-Lu' lu' iyyahfi Syarh

Al 'Isyrinat An-Nabawiahkarya:Al Fadari rahinmhullah Th'ala. Khabar
tentang pelepah pohon kurma juga sangat populer dalam masalah ini dan

tel&ditaklrij olehAlBukharidi sejumlatrtempatdalamkitabn)rat3ooJikahal

itu baku dalam sebuatr benda padat maka bisa berlaku pada semua mafilm
bendapadat. Tidak ada kemustahilan sama sekali dalan hal itu. Segala sesuahr

bertasbih secaraumum.

r2e8 HR. Al Bulfiari pada pembahasan tentang Manaqib (Biografi), Ad-Darimi dalam
Muqaddimah danAhrnad dalamAl Musnad (11460).

r2,, I{R. Muslim pada pembahasan tentang keutamaan-keutamaan, bab: Keutamaan
Nabi SAW dan Salannrya terhadap Hajar Aswad sebelum Kenab ian (41 17 82).

rrm HR. Al Bulfiari dalam berbagai tempat dalam Shahihnya, di antaranya perrbohasan
tentang Manaqib, bab: Tanda-tanda Kenabian (21277).

'J5 ",*;k ok 
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Dernikianjuga dikatakan olehAfl-Nakha'i dan lain-lainqa,'Ihr bersifat

umum baik sesuatu yarg memifl<i nrtr dan yangtidak merniliki rutr hingga suara

pir$1" Mereka be,rdalil dengan s{umlatr k*rabar yang telatr kami sebutkan di

atas.

Dikatakan pu.la, "Tasbih benda-benda padd adalah mengajak orang

yang melihatrya atau nrerenunginlnauntld< rnengrrcapka4 *Ur'o6e(Mdra
Suci All*r) kere,na ketidaktahuan hal itu."

Seorang p enyair berkata:

,.o -,4t, ,... l -^ 3. , i.. c, ,. 
t. o. o 

-z c c z '-it
)ei Gl)l t;> )r:;) s) r,at1 l, r+> ,y H {_P

Dilontarkan tasbih dari arah mafla engkau datang

Englrau diam dengan berhentinya penatap karena petir

Maksudnya, orang yang rnelihatnya mengatakan, "Maha Suci

Penciptanla-" Yang be,nar adalah se,nrua bmda bertasbih bendasrkan kfiabar-

ldrabrpng memu{ulil<anhal itu sdcalipun tasbihyang dimdrsud adalahtasbih

isyarat dan tidak ada takhshish. Akan tetapi tasbih itu adalah ucapan

kekaguman terhadap penciptaan kehidupan sebagaimana yang telah karni

se,butkan.

Sunnah danAl Qur'antelatr rnenunjukkan batrwa segala sesuatu itu

Masbih ini adalatr pendapat yang lebih utama. Wallahu a'lam.

Al Hasan, Abu amnr, Ya'qub, Hafsh, Hamzah, Al Kisa'i dan ulafira

Khalaf membaca; ;s'Al,k dengan huruf !n'karerta fa'ilnya mu'annats.

Sedangkan yang lainJain mernbacanya dengatya '. Ilrilah yang dipilih oleh

Abu Ubaid.r3or Dia berkata, "Karena ada penrbatas antara kata kerja dengan

pemu'amatsatr"

ttot I ;h. Fath Al Qadir (3/327).

Surah Al lsraa'f-,,,,{



.-'o( X4"sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun" Dan

berkenaan de,ngan dosa-dosa para hamba-Nya ketika di arniu(ttil * byi
Maha Pengampnt" bagi orang-orang muknrin di affiirat

FinnanAllah:

:*gv 6H t * U-ifr As {#. t1r+ Ar,fr 5ir1 sy

@6H(.e.
"Dan apabila kamu membacaAl Qar'an niscoya Kami adakan

antara lramu dan orang-orang yang tidak beriman kepada

kehidupan akhirat suatu dinding yang tertatup.'
(Qs.Al Israa' UTlz aS)

Dari Asma' binti Abu Bakar RA berkata, 'I(etika turun surah:

@ $ 
"4 

Jl E U (Sur ah : At -Lah ab) mak adat^ngl ah Al Aura Ummu

Jamilbintu Harb yangberdoauntuk keburukan dandi tangannya sebuah

batul3@ serayaberkata,'Diatercela dan aku tidaktaat k@qa perintahqa

aku abaikan dan agamanya akujauhi." Nabi SAW duduk di dalam masjid

danAbu Bakar RAbersama beliau KetikaAbu Bakarmelihafrrya, ia berkata,

'Wahai Rasulullall dia dafang dan aku khawatir dia melihatuu !" Rasulullah

SAW bersabd4 "Sungguh dia tidak akan melihatku-" Beliau lalu mernbaca

alatAl Qur'anuntrkmelindungi airi' cr*i? 6$ q. & itt;llt Sij tsy

@ 5;dCY.-ri.&bti'i-S "Dan apabila kamu membaca Al
Qur'an niscaya Kami adalan antara kamu dan orang-orangyang tidak

t3@ Al Fihr dengan kasrah adalah batu sebesar penumbukjagung d"n sejenisnya.
Dikatakan pul4 'Dia adalah batu sebesar genggarnan". Dikatakan pula, "Dia adalah

mutlak batu".Lih- Al-Lisan (entri: ,61).



beriman lrepada kehidupan akhirat suatu dinding yang turtutup." (Qs.

Al Israa' llTl: afl.

Ialu diabertrenti di hadryanAbu BakarRAdan tidakrne{ihat Rasulullah

SAW, lalu berkata "Wahai Abu Bakar, telatr disampaikan kepadaku bahwa

temanmu itu rnenghinaku!". MakaAbu Bakar berkata "Tidalq demi Tuhan

Pemilik rumdr ini. Dia tidak me,nglrinamu."

Maka dia berdoa keburukan dengan rnengatakan, "Quraisy telah

mengetahui bahwa aku adalatr anak tuan mereka-"1303

Sedangkan Sa'id bin Jubair RA berkata, "Ketika turun:

@55 ,,4 ilUU (Su'ah: ,41-Lahab)maka datanglatr istriAbu Iahab

kepada Nabi SAW ketika beliau bersamaAbu Bakar RA MakaAbu Bakar

berkata kepada Rasulullall "sebaiknya engkau menjautr darinla agar dia tidak

rnemperdargarkan rya yang akan menyakiti engkau. Sesungguhryra dia adalatr

wanita yang berkata sangat buruk." Maka Nabi SAW bersabd4"Sungguh

alran ada penghalang antara diriht dengannya." Dengan demikian dia

tidak melihat beliau. Diapun berkata kepadaAbu Bakar, "WahaiAbu Bakar,

temanmu telatr menghina kami!". MakaAbu Bakar berkata'Demi Allah, dia

tidak mengucapkar ryapun sama sekali". Diaberkata 'Sesungguhnla engftau

adalatr orang yang rnembenarkannya." Maka istriAbu Lahab pun segera

bergegaspulang.

Abu Bakar RA berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dia tidak

melihafinu?". Beliar menj awab,'"Tidak, malaikat s€nantiasa menuhrpi antara

dirilnr dengan dirinlahingga dia pergi."

Ka'ab RAberkenaan dengan ayat ini berkata, 'Tlabi SAW tertutup

dari pandangan orang-orang musyrik dengan tigaayat: satu ayat di dalam

r3o3 I{R. Abu Ya'la, IbnuAbi Hatir& Al Hakim dan dia sha}rilU Ibnu

Mardawaih, Abu Nu'aim danAl Baihaqi. Lrh. Ad-Durr Al Mantsur (41186) dat Fath Al
QadirQB30).

LL 
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surah Al Kahfi , @ GS-*rl; lili.irt_ ot'41 6,$ ;p fu 61

"Sesungguhnya Kami telah meletakJrnn tutupan di atas hati mereka,

(sehingga mereka tidak) memahaminya, dan (Kami letakkan pula)

sumbatan di telinga nereka. " (Qs. Al Kahfi [ 1 8] : 57)

-. - SatualatdidalamsurahAn-Nahl,-if,-rff ;I"'tti * <-r;fr ,Vii
@ i+JdiS;**S "Mereka itulah orang-orang yang hati,
pendengaran dan penglihatannya telah dilatnci mati oleh Allah." (Qs.

An-Nahl [16]: 108)

Dan satu buatr ayat lagi di dalam surahAl Jafsiyah,

+S * ;t"'i4 * ;y ftit'i*lS'$-; ,.erl t* ; A;jt
i3a -rr^a,;y j+i

"Maka pernahlah kamu melihat orang yang menjadikan hawa

nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya

berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran

dan hatinya dan melaakkant tutupan atas penglihatannya?. " (Qs.

Al Jaatsiyah p5l:23)

Jadi, jikaNabi SAWme,mbaca semua ayat di atas maka akan tertutup

dari pandangan orang{rang musSnift.ttor

Ka'ab RA ffiata: Maka aku sampaikan se,lrrua ifu kepada seseorzu.rg

di antarawarga Slarn- Diapundatang ke negeri Romawi lalu tinggal di sana

dalam waktu yang lama- Kemudim ia keluar melarikan diri sehingga orang-

orangpun keluar untuk me,lrcarinSra Dia membaca semua ayat itu hingga

mereka pun menj adi bersarnmya dalam perj alanan dan tidak melihatrya-

Ats-Tsa'labi berkata,'TIal yang merekariwayatkan dari Ka'ab ini
disampaikan kepada seseorang di antara wargaAr-Rary yfrigkemudian

r3s Sebu h atsar yang disebutkan olehAbu Hayyan dalan Al Bahr Al Muhith (6/42)
dariKa'abRA

tlql



ditawan oldrdd-pailam Iajuga tinggal lama di sana lalu melaikar diri hingga

orang-orang keluar untuk mencarinya. Akhirnya dia me,rnbacattga ayat

ters€buthhggapakaianmerelobersentutmn Aengarpakaimqananunmereka

tet4 tidak melihafirya."

Men urut sa. ya (AI Q u rthub i) : Ditarrb atr kep ada ay at-ay 7t di atas

bagiar awal snratrYasin hingga firman-N1a: bid- { # " Sehinga maeka

tidakmelihat."

Di dalarn kitab sirah berkenaan dengan hijrah Nabi SAW dan peran

Ali RA di atas kasur beliau, ia berkata" "Rasulullah SAW keluar dengan

mengambil segenggrm debu di tangan beliau. Lalu Allah 'Azza wa Jalla

mengambil dalzapenglihatan mereka sehingga mereka tidak melihat beliau.

Maka beliau taburkan debu itu di atas kepala mereka dengan me,nrbaca ayat-

ayatdari suratrYasin:

@# *5e ;I"@Wfr Uc\q+Sii 44il6@.r,
& rli @ai+b # j4is;, 5yi rci iai-q. f. s, # Jrf
J;otttl-**lA+6f O ?,r!rt{clii e;if WJ-pt
k" ;r4rt bs k *$l ,i;.:y &s @'e,;-#, # 9r55$i

@'o'iei{ # '&;'tlfi
"Yaa sin. Dmi Al Qur'an yang penuh hibnah. Sesungguhnya kamu

salah seorang dari rasul-rasul (yang berada) diatasjalan yang

lurus. (Sebagaiwahyu) yang dituntnkan olehyang Maha Perkasa

lagi Maha Penyayang. Agar kamu memberi peringatan lcepada

lraum yang bapak-bapak mereka belum pemah diberi peringatan,

karena itu mereka lalai. Sesungguhnya telah pasti berlaht
perlrataan (lcetentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena

mereka tidak beriman. Sesungguhnya Kami telah memasang

belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) lce dagu,

Ioos] t[ Surah Al lsraa' I



maka karena itu mereka tertengadah. Dan Kami adakan di
hadapan mereladinding dan di belalcang mereka dinding(pula),

dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat

Melihat. "(Qs. Yaasin [36] : I -9)

Hingga Rasulullah SAW selesai membaca ayat-ayat ini, tidak

seorangpun di antara rnereka melainkan beliau telah taburkan debu di atas

kepalanya- Kenrudianbeliau pergi ke arah pngdiketrendakirya.

Menurui saya (Al Qurthubi): Hal png samajugapernah t€xf adi di

negeriku, Andalusia saat lari dari kejaran musuh hingga akupun berada di

tengatrpadang ngluas sambil&rdulq sernsrtaraituduaorangpenunggang

lalda mencariku dan tidak ada apapun yangrnenutupi dirilo dari dua pasukan

p€nunggang kuda itu. Aku lalu mernbacabagian awal sur*r Yasin dan lain-

laimya dari apt-qatAlQur'an. Tlemyatakeduaryamelewatikudan kerrbali

pulang dari arah kedatangan mereka. Salah seorang di antara keduanya

berkata kepada png laiq 'Jangan-jangan itu syetan."

Atlah' Aza ws Jal/a telah membutakan mata mereka sdringga mereka

tidak melihatlo- Segalapuji bagi Allah yurg telah melindungilu denrikian"

Ada pula yang mengatakan,'?enutup yang menutupi ifu adalah cap

Allah di atas hati mereka sehingga mereka tidak mematrami dan tidak

mengetahui hikrnatr yang ada di dalarnnla-"!3o5 Juga dikatakan oleh Qatadah

Al Hasanberpend4at bahwa maksudnyakarenaberpalingnlamereka

dari bacaanmu dan kelalaian merekaterhadrymu sdagaimana antara dirimu

dan diri merekaadapernbatas yang menghalangiryatidak melihafinu sehingga

disumbatlah hati nrcreka " I 306

1305 Disebu&an olehAth-Thabari dalam tafsimya (1 5166), Asy-Syaukani dalanFath Al
Qadir (31330) dan keduanya dari Qatadah dengan lafazh yang berdekatan.

136 Disebutkan olehAl MawardidalamAn-Nulcatwa Al 'Uyun (21437) dariAl Hasan.



Ada pula png berpendapat, "A)4at ini ttrrun berkenaan dengan suatu

kaum yang selalu menlakiti Rasulullah SAwjikabeliau me,mbacaAl Qur'an.

Me,reka adalahAbu Jahal, Abu Suflarl An-Naftr bin Al Harits, Unurru Jamil

istri, Abu Idrab dan Khuwaithib. SetringgaAllah SWT menutupi Rasul-N1a

SAW dari pandangan mata mereka ketika membacaAl Qur'an, padahal

merekbberlalu di dekat beliau namrur merekatidak melihat beliau" De,lnikian

dilratakanolehAz-Tniaddanlain-lainnya-t307Irfldrp€xdapatyangpalingjelas

tentang ayat ir.tr. Wallahu a' lam.

Firman-Nya \W "Yang tertutup." Berkenaan dengan hal ini ada

duapendapat:

1. Hijab itutertutupdarikaliansemuasetringgakaliantidakdryatmelihat

wujudnla.Bos

2. Hijab itu adalah penutup dari apa-apa )xang ada di belakangnlaa- Dengan

dernikian m aka masfiiur (tertutup) mer{ adi saarrr (pe,nutup). 13@

FlrmanAllah:

ctES -fs tib"GS ?itit; -,gii',iti-oW A& ;* &l
@6* e-;;i lb tii ;'ts yt"A A

"Dan Kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di
telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya Dan

apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al Qur'an, niscaya

mereka berpaling ke belakang karena bencinya.'
(Qs.Al Israa' llTlz a6)

r3o7 I ih- Referensi di atas.

'36 Pendapatini disebutkanolehAttr-Thabari (15/66),Al Mavtardr(2/437),IbnuAthiyah
(1 0/30 I ) dan dihafalkan olehAth-Thabari dan Ibnu Athiyah.

t3o Disebutkan olehlbnuAthiyah dalamreferensi di atas dariAlAtrhfasydan dia tidak
rela dengan ini sehingga berkata, "Ini bukan untuk penyeru dan di dalamnya main-main
dan yang demikian juga tidak ada pada Muslirn"
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Finnan Allah SwT, 8 a* ;*iU;i "Dan Kami adalmn

tutupan di atas hati metela.- zt) adalah bentuk jamak dari i1;;i V"itr,
sesuatu yang menutupi sesuatu lang lainr3ro dan sudah dijelaskan di dalam

surah Al An'aam.r3rr '^.iili ,tit "Agar mereka tidak dapat

memahaminya." Maksudnya, agar tidak bisa mematraminya Maksudnp,

mematrarrri apa png ada di dalamnya benrpa perintatr dan larangaq hukun-

hukum dan makna-makna. hi adalah penolakan atas kelompok Qadariah

(A 
45t.'r!j "Dan sumbatan di telinga mereka." Maksudnya,

kondisinya tuli dan sangat berat. Di dalam ungkapan ini ada bagian yang

dise,nrbunyikan. Maksudrrya, agarmereka tidak bisa mendengarnya.

iiL't glr,'fii C c:ES ,rrt t\y "Danapabilakamumenyebut

Tuhanmu saja dalam Al Qur'an " Maksudnya, engkau ucapkan:

iir lt ii1 I Aanengtaume,mbacaAlQur'an.

AbuAl Jauza' Ats binAMullah bedrat4'Tidak ada sesuatu yang paling

hebatmengusir syetan dari dalam hati daripadaucrp*, iitr 11 ii1 f (ndak

ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah),rtrz kemudian mernbaca:

@ (t* ZF;1 & lr* io'tl'y q;fr 4d?S8rt $y " Dan apabila

kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al Qur'an, niscaya mereka

berpaling ke belakang karena bencinya."

Ali bin Al Hasan berkatq 'Yaitu ucapan: F'1, f'j, lu' r-:
'Dengan nama Allah yang Maha Pmgasih lagi Maha Penyayang'."r3r3

Dan hal ini telah dij elaskan ketika menrbahas tentmg Al Basmalal, (padajilid

pertama). (t* +.€;l &'tii (niscaya mereka berpaling lce belalcang

lrarena bencinya).

r3ro LiL Referensi yang lalu.
r3rr Lih Tafsir ayat 25 surahAlAn'am"
r3r2 Disebutkan oleh Abu N Javzaa'An-Nuhas dalanr Ma'aninya (41160) dan Abu

Halyan dalam Al Bahr (61 43).
r3r3 Disebutkan olehAbu Hayyan dalamAl Bahr (6la\ dadAli binAl Husain.

t,,rlITafsir At Qurthubi_l



Ada png beryendapal' Yang dimaksud mereka adalah orang-orang

mugnlc"

Ada pula png me,ngatakan,'Mereka adalah para syetan."r3ra

Sedangkan t5-fi "n"rpoling lce belal*nd' adalah bentuk jamak dari

)rj sebagaim na 3:filbentuk jamak dari 1113 (safrsf), 3rd Ue,ntut jamak

drri 39oi. Kata ini manshab karena sebagai fuaal. Iuga boleh menjadi

mashdart3t5 yang bukan malnyq karena ttt artinyaadalah f2lpi "mereka

berpal@ lre belalang!' scnnggaartiqa Mereka s:ngguh-sungguh berpaling

kebelakang.

FirmanAllah:

o ot I o

t) is * ? ttl qli;si*"i\);y b2i2rJ q *i #
r)}.Jvi$la#46#iJ*

uKami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka

mendengarkan sewaldu mereka mendengarkan kamu dan sentaktu

merelra berbisik-bisik (yaitu) ketika orangetong zalim itu berkata'

"Kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laffi-laki yang kena

sihir'. (Qs. Al Israa' UTz a7)

FirmanAllahswT, g,Yll ,t;.;$.\l + 6;;S.q *i
J

t-\
,f,

r3ra Pendapat ini dipilih oleh IbnuAthiyah (10/303). Ia berkata, '?adanannya adalah

sabda Rasulullah SAW,

oabrd i,u+Jr j.191!aurG;:j t\1

"Jilra adzan shalat dihtmandanglan malu syetan alcan berlari meniauh sampai
terkentut-kenlzl. " (HR. Al Bulfiari dan Muslim).

ttts LJ/n. I'rab Al Qur'an,karyaAn-Nuhas (21426).
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"Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka

mendengarlran savaldu mereka mendengarkan kamu." Dikatakan, "Huruf

ba' dalamkata 4 haryalah tambahan." Jadi asalnya: 'aljili,i-.t3t6

Mereka rneirdengarAl Qrn'an dari Nabi SAW lalu mereka lari menj arh

seraya rnengatakan, "Dia adalah penyihir dan orang yang kena sihir",

sebagaimana disampaikan olehAllatr SWT tentang mereka itu. Demikian

dikatakan oleh Qatadah dan lain-lairurya- kit i \y "Don rr.oltu merclca

berbis ik-bisi*." Maksrdnlna, mereka berbisik-bisik mengenaimu.

Qatadah berkat4 'tsisik-bisik rnereka adalatr ungkapan batrwa dia

adalah orang gila, penyihir, orang yang terkena sihir, dia datang dengan

membawa cerita-cerita bohong belaka te,ntang oftIng-orang terdahulu dan

lainseb4gainla."

Ada pula yang berpendapat *Ayat ini turun ketika Utbah memanggil

parapemuka Qr:raisy turhrk sebtrdrjanuan makan yarg dia buat untuk mereka

Maka Nabi SAW masuk di antara rnereka lalu membacakan Al Qur'an
kepada mereka dan mengajak mereka menyembahAllah. Sddngga mereka

saling berbisik dengan rnengatakan, "Seorang hrkang sihir, seorang gila-"

Pendapat lainnya mengatakan, "Nabi SAiW memerintahkan kepada

Ali agar membuat makanan lalu noengundang para pemuka Quraisy dari

kalangar orang-orang musyrik MakaAli lalrukan perintah beliau lalu masuklah

Rasulullah SAWke tengah-tengatr merekakemudianme,lnbacakanAl Qur'an

kepada mereka lalu menyeru me,reka kepada tauhid. Beliau bersabd4

"r^it
ur" r i fJt'/,:1p5,'itsr

t z, tt

\\'d\Y :rrriii
f 316 Yang benar bahwa huruf ba' di sini bukan tambahan. Di dalam firman Allah tidak

ada hrxuf tambahan dan firman Allah tentu harus jauh dari pendapat yang demikian
sebagaimana telah karni sebutkan di atas. Az-Zamalfisyqfi E*ata, "Huruf ba 'itu berada
pada posisi sebagai haal sebagaimana kami katakan, ;A)l'. o'tlrU- (Merelu mendengar

dengan penuh ejetran).Maksudnya, mereka mengejLk. Lth. Al Boh, Al Muhith (6143).

ftrarslr at Ou1lulil



"Katalcanilah, 'Iidak ada Tuhan yang bertak disembah selain

Allah, maka pasti orang-orang Arab akan tunduk kepada kalian

dan orang non-Arab mendulcung lalian '." Namun mereka enggan.

Mereka rnenyirnak Nabi SAW dan saling berbicara di antara nrereka

dengancarabertlisih "Dia.adalatrpenyihir,diaterke,nasihir,"makafi:nurlatt

alatipi.rrtz

Sedangkan Az-b,$jaj berkata, "An-najwaa adalatr ism tnashdar"

Maksudnla, nrereka rnerniliki bisikar atau rdrasia tt;4bll',S i- \l * 
6,a.itu)

ketikt orangorcmg zMim itu berkata." Abu Jdrd, Al Walid binAl Mugfuirah

dan semacam rnereka berdua ittr. f)H, 9i $1'ort li 61 "Kamu tidak

lain hanyalah mengilcuti. seorang laleiJa,ki yang kena s/llr." Maksudny4

diobati karena telatr dirusakkan oleh sihir sehingga kacaulah urusannya.

Mereka mengatakan demikiar agar s€mua ofiurg menjaulf,<an diri dari beliau.

Mujatrid berkat4 l'rrLi (laki-laki yang kena sihi) dengan kata

.lain: tertipu."r3r8 Lri sebagaimana firman-Ny4 @ St;-* uli*...Maka
dari jalan manalcah kamu ditipu?." (Qs. Al Mu'minuun [23]: 89).

Maksudnp, dari jalur rnana kalian bisa ditipu.

Abu Ubaidatr berkata, "615 (lakiJaki yang kena sihi) artinya:

dia memiliki paruf anr setringga dia sangat membutuhkan makanan dan

minuman. Maka dia seperti kalian dan bukan malaikat. Orang-orangArab

m€ngatakan kepada sorangp€xukut,'"Iblah merrbengkakpau-pantnya-"r3re

Dan nntuk setiry makhluk yfrIgrnakan dan lain{anl afau yar,g minun, rrusbatr

dm mus afuar (maktrluk yang makan dan minum). kbid mengatakan,

'oic 6y'Pgdv|,;

r3r7 Lih. Referensi yang baru lalu.
r3r8 Disebufl<an dari Mujahid An-Nuhas dalan Ma'aninya @116l) dan Al Mawardi

dalamAt-Tb8ir(A$T.
t'te Lih. As h-Shihha h, enitr: y-, (2167 9).

iA sutri u;
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Jilra engkau bertanya tentang kami apakah kami ini, malca kami

Bunng-burung dari manusia yang malan dan minumt32o

IrnruAlQaisberkata

,"1;rJu.j ft;Ljt,
'ill\jr6iJ9'#J'UU ;,X, # * 11s.';";') etrf

aa

Ditunjulrlran kepada kami orang-orang yang merendahkan hal ghaib

Kami diberi malcan dengan makanan dan dengan minuman.ti2t

Maksudrryra, kami diberi makan dan kadang kami menderita sakit.

Dalam sebuah haidts dari Aisyah RA batrwa dia berkata

a,

,yic
€-n

iijl\2.
o<,

-t*t:

a a r. ,

ul @"*3;a?" *Ut -.1
z:l)sl>

oJ-o

S-=
"Siapageranganorang nglebihmuliadarikuA *t 

"rpr."istiNabi
SAW, padahal Rasulullah SAW wafat di antarapanr dan dadaku."r3D

FinnanAllah:

@ y+; 6til#-t5 $-fr 'Ju.g en Ulb e?''E'l
nlihatlah bagaimana mereka membuat perampan aan-

perumpamaon terhodopmu Karena itu mereka meniadi sesat dan

tidak dapat lagi menemukanialan (yang benar).'
(Qs.Al fsraa' [17]: a8)

'320 Lih. Ad-Diwan (1/80), I l-Lisan (eati: 1tu), Ash-Shihhah dan'Ah-Thabari (15/64,
Tafsir Al Mawardi(21437),Al Bahr Al Muhith(6144) danMaiaz Al Qur'an (l/381).

r32r Tih- Diwamya\Al-Luaz(entri: ;u),Ash-Shihhah(21679),Ma'aniAlQar'an,An-
Nuhas (41163),AlBahrAlMuhith(6144),MajazAlQur'andan'AlBayanwaAt-Tabyin
(vl8e).

r32 Maksudnya bahwa beliau SAW wafat ketika bersandar pada dada Aisyah. Hadits

ini juga dilansir Al Bulfiari pada pembahasan tentang peperangan, bab: Sakit Nabi
SAW dan wafatnya (3/94),ditalfirij olehAhmad dalanAl Musnad (6/48) dan juga oleh

selain keduanya.

[T"fri. AJE-Ihrbi- 7:tI (rrr I
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Firman Allah SWT, Ju.!i Lt) lfibAS .$tt "Lihatlah
bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan

terhadapmru." Menjadikan-Nyatakjub karena apa yang mereka lakukan.

Bagaimana mereka sampai mengatd<an batrwa beliau addah seorang tukang

sihir, dan kadang-kadang mengatakan batrwa beliau orang gila dan kadang-

kadang mengatakan bahwa beliall adalatr seorang penlair. I 323

*arl+;t-$ lk "Karena itu mereka meniadi sesat dan

tidak dapat lagi meneruiran j alan (yang benay'." Mdrsudnya, hanya alasan

untnk menghalangi omng-orarrg dari rnengikutimu.

Adaptdapng 'Merdratersesatdarikebenaransehingga

rnereka tidak memeinukan jalarU yakni: ke j alan pettnrjuk."r3z4

Ada yang rnengatakan, "Jalan. keluar," karena pertentangan antara

ucapan mereka ketika mereka mengatakan,'dia (Muhammad) Gila','dia
penyihir' dan'diape,nlair'.

FlrmanAllah:

@ r"+$ rrt*aj,4 6riai:St:*, tk sriliss
"Don mer*e ber*ata: uAltakah bila *ami telah menjadi tulang

belulang don bendaienda lnng hancur, apa benar-benarkah kami

akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?. "
(Qs.AI fsraa' llTl: a9)

Firman Allah SWT, w|:S t1,ia: tk rtrl tJG3 "Don mereka

berlrata: 'Apalcah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-

tttsLth. Al Bahr Al Muhith (6144).
1324 Lih. Al Muharrar Al Wajiz (10/305) danAl Bahr Al Muhith (6144).



benda yang hananr' ." Maksudnl,a mereka berbicara de,ngan saling berbisik

karena mereka telatr mendengarAl Qur'an dan mereka telah mendengar

perkara hari kebangkitan, 'Jika tidak terkena sihir atau tertipu tentu tidak

akan mengatakan lang dernikian itu' .

Ibnu Abbas berkata, "Ar-Rufaat adalatr debu."r325

Muj atrid berkata r a15rr"lr. I :! 326

Ar-Rufaat adalatrpecahan dari segala sesuatu seperti halnya: Futaat,

ruthaam dan rudhaadh.t3z7

DariAbuUbaidallAl Kisa'i,Al Farra' danAlAlftfasy. Englrau katakan

sebagaimana yang demikian itu, *'A 
r irpt s4', ut*ya: dipecatr. S ehingga

sesuatu itu terpecatr-pecah."

llr.r).rit*al$ ('rl "Apa benar-benarkah kami akan

dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?.- 6,:t adalah kata

tanya yang maksudnya adalatr pengingkaran. Sedangkan iTiL @akhluk)
manshub karena mashdar. Dengan bentuk lain: r1i.ri tLi. "Kami
dibangkitknn dalam keadaan bant." Ini adalah pengingkaran yang kuat

darimereka-

r34 Disebutkan,dari lbnuAbbas olehAth-Thabari (15/68) dan IbnuAthiyah (10/305).
1326 Disebutkan dari Mujahid oleh Ath-Thabari (15/68), An-Nuhas (41162) dan Al

Mawardi(?438).
1321 Lih. Majaz Al Qur'an,karyaAbu Ubaidah (l/382) datMa bzi karyaAn-Nuhas (4/

t62).
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FirmanAllah:

j.'3L3-*,

*afifp
oi[*'jrT

,fi*ifAtLyifiiq*,t.ji;S,
_b

"fr,jrsAyA;HVo*
;l; A j *S'6-fi eA ; A rlz+-:S

@613&
sKatahanlah: 'ladilah kamu sehalian batu atau besi, otaa suotu

mahhluh dari malchlukyang tidak mungkin Aidap) menurut

pikiranmu'. Makt mereka akan bertanya: 'Siapayang akan

menghidaplun kami kembali?' Kutakanlah:'Yang telah

menciptakan kama poda kaliyang pertama'. Lalu merekn akan

menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata:

'Kapan itu (akan terja.di)?' Katalunlah:'Mudabmudahan wahu

berbangffit itu dekat'." (Qs. Al Israa' [17|: 5C51)

Firman Allah SWT, t|a,l- J ?rb V; ;j' "Katakanlah:
' Jadilah kamu sekalian batu atau Dasf '." Maksudnla" katakanlah kepada

merekawahai Mtrlrmma4 "Jadilah kalim sernua (dengm bentrk pelernabrr)

batu atau besi dalam hal keras dan lorat."

Ath-Thabarir328 berkat4 'Maksudnya, jika kalian ta\iub melihat

peDciptamAllah atas diri kalian dri tula€-belutmg dm daeing; malojadilatt

t'lt Lilr. Jamt' Al Bayankzryatya, ( 1 5/68) dan dia telah berkata berkenaan dengan bal
ini ". . .Jika kalian ta\iub karena penciptaanAllah atas diri kalian yang mcnge'mbalikan
tubuhkalian sebagaimakhlulcbanr setelahbinasa dalam tanahdantelahmeifaditulang-
belulang, m"ka jadilah kalian sennra bahr atau besi atau malfiluk lain yang tidak ,kan

hi&ry monnut pikiran kalian."
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kalian batu atau besi jika kalian mampu."

Ali bin Isa berkata, "Artinya: Jika kalian menj adi batu atau besi maka

kalian tetap tidak akan lolos dariAllah'Azza wa Jalla jitaDiamenghendaki

kalian." Hanya saja kalimat ini muncul dalam be,ntuk perintah, karena png
demikian ini lebih tegas.

Ada pula yang mengatakan, "Artinlna: Jika kalian menjadi batu atau

besi maka tentu akan dikenrbalikan menjadi seperti semula diciptakan, latu

kalian dimatikan lalu dihidrykan ke,nrbali."

Sdangkan Muj ahid berkata "Artinya: Jadilah kalian sekehe,ndalmu,

maka kalian tetap akan dikerrbalikan."nze

An-Nuhastso,'Itri adalah perkataan yang bagus kare,na mereka tidak

mampu me,njadi batu, akan tetapi artinya: bahwa mereka telah ditentukan

oleh Pencipta merek4 dan mereka mengingkari hari kebangkitan." Maka

dikatakan kepadamerek4 "Jadilah apa sajapngkaliankehendaki. Jikakalian

menjadi batu atau menjadi besi pasti kalian akan tetap dibangkitkan

sebagaimana datrulu kalian diciptakan."

lrr'& j P; q &if "Atau suatu makhluk dari
makhluk yang tidak mungbin (hidup) menurut pikiranmu." Mujahid

b€rkat4'Yal<rf : Semua lryisan langit dan bumi serta gunung-gunung karena

kebesarannya dalam jiwa manusia." Demikian ini adalah arti ungkapan

Qatadah.

Dia berkata, "Jadilah kalian semua apa saja yang kalian kehendaki,

sesungguhnyaAllah akan mematikan kalian lalu mernbanglcitkan kalian'a3t

r32e Sebuah atsar dari Mujahid yang dilansir olehAth-Thabad (15/68) dengan lafazh

t33o Li}- Ma'ani Al Qur'an (41163).
t33t Ath-Thabari (15/69) menisbatkan pendapat ini kepada Mujahid. Apa yang

dinisbatkan olehAl Qurthubi ke,pada Qatadah adalah berasal dari Mujahid.
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Sedangkan lbnu Abbas, Ibnu umar, Abdullah bin Amru bin Al Ash,

Ibru Jubaia Mujahid" Ilcrimala Abu Shalih danA&-Dhahhak berkata'Yalari

kematian,"r332 karcna tidt ada sesuatu yang lebih besardi dalamjiwa anak

Adarn selain dari kqnatian. Umayyah binAbu Ash-Shalt bertata,

*yPte",*L'J.:)
"Dan sesungguhnya kematian adalah malrtfukyang sangat buruk

di dalanjiwa."

Diaberkata "Jikakalian dicipt*an dari batu atau dari besi atatr kalian

menjadi kernatian pasti kalian akan dihidupkan dan dibangki&an, kare,lra

kekuasaan yang dengannlakalianAku ciptakan dan dengannya pulaAku

kerrbalikan.-Iniadalahmaknafirman-Nya: tfr * $1- c;t rl#
J;.Jfi 'S;* *Maka mereka akan bertanya: 'Siapa yang akan

menghidupkan kami kenbali?' Katakanlah: 'Yang telah menciptalcan

lramu pada kali yang pertama'."

Sedengkandalam sebuah hadits bahwa "Didatangkan kerratian pada

hari kiamat dalam b€ntuk seekor kambing yang sangat sempurna lalu

diserrbelih di antara surga dan neraka"r 333

Dikatakarl'Yang dimakstd dengaurya adalah hmi k€bangkitaL lw€na

dia lebihbesa di datan pmikirmkalian" Denrilcian rlikatakan oldlAl Kalbi.

lg rndcsudnya, meociptakan dan menumbuhk ^. LUt :Jr'ar#t

fi:i3 "Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka

lcepadamu." Maksudnya, mereka menggerakkan kepala mereka karena

mengsjelc"

1332 Sebuah atsar yang dil;nsir olehAth-Thabari (1 5/69), An-Nfias (4/163), Ibnu Katsir
(5182).IbnuKatsirberkata,'Makna ungkapan ini, jika kalian hanrs rnatiyang menrpdran
kebalikan kehidupan, maka tentrAllah akan menghidupkan katanjika Dia rnenghendaki,
karena tidakada yang menghalangi Dia ji}.2 Dia menghendakinya."

rrrr $s$uah hr.lits shahi\ muttafaq 'alaih dantelah diielaskan di muka.
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Ada pula png mengatakarq " tb:ji!, W',,*:i';all- l"J,;l,',;ati artnya

kepalanya bergerak. Llt'r;e;,:f t artinya: menggerakkan kepalanya.

S$agaimanaorang yangt{iub melihat sesuatu.t3r Sebagaimana firmanAllah

SWT,'S:f O+ At:ar;f' t *Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan

lrepala merekn kepadamu."

Juga dikatakan, * i,;l , Lli ,Sain {Fulan menggeraklcan lcepalanya).

Jadi bisa tansitifdanbisa intansitif '. Dernikiandiikuti olehAl Akhfasy.

.Iuga dikatakan, '.*ii artinyabergerak dan d<himya lepas."

i;;; Cj*S "dan berkata: 'Kapan itu (akan terjadi?'."
Maksudny4 Hari kebangkitan dan pengembalian wujud. Walcttrnya adalah

lr-j!rr<1- of W ',$ "Katakanlah: 'Mudah-mudahan waktu

berbangkit itu d*nt' -" Maksudny4 kejadian itu sudatr sangat dekat karena

uji adalahwajib tdadi, penguatnya adalah firmanAllatr ,'Si *ri CS

@*-;bt<'cu*Ji " ...drn tahukah kamu (hai Muhammad), bolehiadi

hari berbangkit itu sudah deknt wahunya." (Qs.Al Ahzaab {331: 63).

oan @4-4 GIA|,F *...Boleh jadi hari berbangkit itu sudah detrat

waldunya." (Qs. Asy-Syuuraa fifl: l7). Semua yang masih akan datang

adalahdekat.

FirmanAllah:

4 ol:rrlft -qlu 3r;iti "€ ; * i";-

@ i#{t
uYaitu pada hari Dia memanggil kamu,lala kamu mematuhi-Nya

sambil memuji-Nya dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam

(di dalam kubur) lcecuali sebentar saja." (Qs. Al Israa' ll7lz 52)

1331 Lih. A s h- S hihhah karya Al Jauhari 3/ I I 0 8 dan M a' ani, karya An-Nuha s @ I ft$.
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FirmanAllah SwT, :* 3;e#'€;U i'i "Yaitu pada

hari Dia memanggil kamu, lalu lamu mematuhi'Nya sambil memuii-

Nya." i,r;!r addatr seruan rnenuju ke mahsyar dengan perkataan yang bisa

dide,ngar oleh sernuamalfihrk. Allah SWT rnexrlcnr mereka agarkeluar.

Ada yang mengatakan, "Dengan teriakan yang mereka bisa

merdmgmya. Sehingga menjadi senranbagi mereka agarberkurrpul di atas

burnikianal"r335

I

I

I

Rasuldlah SAW bersabda,

r*:u &p :ai, o'-f:i '€Jl 
I

'1:ai 
I

*P\ vvt i';-

"sungguh kalian dipanggil pada hari kiamat dengandisebutkan

nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian, maka

bagtslranlah nama-nama kalian. "1336

1* 3t+;$ "Lalu knmu mematuhi-Nya sambil memuji-

Nya." Maksudnya, dengan hak kepemilikan atas segala puji dari semua

rnakhhrkhiery.

Abu Satrlberkat4'Yalcni : segala puji hanya b4gi A161"t "2

Adapula png rnengatakan,'De,ngan seruan-Nya kepada kalian."

Para ulasrakita (Madztlab Maliki) berpendapat itulah yang beirar.

Sesungguhryra titryan terompet adaldr sebab kelurrryra paa penghmi larbur.

t33t Disebu&anolehAbu Hayyan dalamAl Bahr $la7) dan ia mcnghafdn),a.
t!t6 I{R- Abu Daud pada perrbahasan t€ntangAdab, bab: McrubahNana (4/289 mmor

: 4948) dan Ad-Darimi pada pcmbahasan tentang Meminta Izin, bab: Mcrnbaguskan
Narm(29a).

t3m I ih. Fdh Al Qadir (3R32).

I nl' 
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Hal itu addah keluaqramanusia dengan senranAl Haq (Allah). Atlah SWT

berfirman, aie<rt+J-6'€tt6ii "Yaitu pada hari Dia
memanggil lramu, lalu lcamu mematuhi-Nya sambil memuji-Nya...".

Seraya mereka bangkit dan berkata,"!bj pjitr OJ6* (Mahasuci

Englrau ya Allah dan segala puji bagi-Mu)." Dia mengatakan, 'Maka hari

kiamat adalah hari png dimulai dengan puj ian dan diaktriri dengannya pula

Allah SWT berfinn e a# 3)k Ui'€; X ii "Yatat rad.a hari

Dia memanggil lamu, lalu kamu mematuhi-Nya sambil memuji-Nya . .." .

Kemudiandibagimalfiirmengatakan, fi i;:li U: {r\ # dS
@iSt,73 "...dan diberi putusan di antara hamba-hamba Atlah

dengan adil dan diucapkan: 'Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta

alam'. " (Qs. Az-Zumar [39]: 7 5)

i* {f 4 4 o#i "Dan kamu mengira bahwa lcamu tidak

berdiam (di dalam htbur) kectnli sebentar saja," 5rakni: di antara dua kali
tiupan. Hal itukarena adzab dihentikan dari orang-orangyang diadzab di
antaradualali tftpan Yaihrselma€rpatpuluhtatnrn sehingamerekatidur.r338

Itulah firman Allah SWT, krol,y6.:; "siapakah yang
membangkitkan kami dari tempat-tidur kami (htbur) ? . " (Qs Yaasin [3 6] :

52). Sehingga menjadi lfiusrs bagi orang-orang kafr.

Sedangkan Mujahid berkat4 "Bagr orang-orang kafir waktu sesaat

untuk berbaring sebelun bari kimat yang di dalamqra mereka mend4atkm

kenihnatan tidur. Ketika tiba-tiba diteriakkan kepadapara penghuni kubur

merekabangkit dengan sangat terkejut."

Qatadah berkata "Artinya bahwa dunia mer{ adi semakin hina menunrt

pandanganmereka danmenjadi sdikit ketikamerekamelihathsri kiamal"r33c

'1338 Pendapat ini disebutkan olehAl Mawardi dzlam'Ai-Nukat wa Al 'Uyun (2/439)
dari Al Kalbi. Juga disebutkan olehAbu Hayran dalamAl Bahr Al Muhith (6147) darr
Ibnu Abbas.

r33e Sebuah atsar dari Qatadah yang disebutkan olehAl Mawardi dzlanAn-Nulrat wa
Al'UynQl439).
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Al Hasan" "3+ ll{rla.jJfii 'dan kamu mengira bahwa

lcamu tidak bediam (di dalam latbur) '. " Makzudnya di dunia karena

lamarya kalian tingEal fi akldrat"ril

firmanAlleh:

Ll1A. & ir*:-;foiU;i {},9 1; ri,4q,i3
@qi*;*,1y3(ei;;i

oDan kotakanloh kepoda hamha-hamba-Ku: oHendaHah mereka

mengucapkan perkttaan yang lebih baih (benar). Sesunggahnya

syetan ita menimbulkan perselisihan di antara merek*

Sesungguhnya sydan ita adalah musuh yang nyala bagi manusia."

(Qs.AlIsraa' [17]:53)

Firman Allah Swr, iif1e ,fi $e ,$q, $5 "Dan

katakanlah kepada hamha-hamba-Ku:'Hendaklah mereka

mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar)'." Telah berlalu telrtang

i'ralzrrya Ayatini trnrn berkenam dengar Umr binAl Khathtbab. Yaitu ketika

seseorang dari kalangan orang-orang Arab mencacinya. Lalu Umar

mencacinya puladan hendak menrbunuhryra sehingganyaris meryrebabkan

tersebarnya sebuah fitnah, sehingga Allah SWT menurunkan ayat,

F|'C G! lstt;- ,Dq. ,i3 "Dan katatranlah kepada hamha'

hamba-Ku:' Hendaklah mercka mengucapkan pukataan yang lebih baik

(benar)' ." Disebutkan oleh Ats-Tsa'labi, Al Mawardi, Ibnu Athiyah dm Al
wahidi.r34r

-, .:r :'-..,: ; . .... ,-r,-.. ..

rm Sebuah atsar dariAl Hasan yang disebutkan olehAl Mawardi (A$9\ danAbu
Hayyan(da7).

tllt DisobuftanolehAlMawardi dalanAn-NukatwaAl'tfun(21440)danlbnuAthiyah
d^l^m Al Mfistu Al Wajiz (LO/3OB).
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Ada pula yang me,ngatakan, "Diturunkan ketika kaum muslim

me,ngatakan,'Berikan izin kepada kami wahai Rasulullah unhrk merrerangi

mereka- Telatrterlalularramerd<ameryrakitikita'."Sehinggabeliaubersabda

" Selama ini belum aht bqikan izin unmk berperang." MakaAllah turunkan

ayat, iAi'C ,fitlA ,gq,$j "Dan lutal@nlah kepada hamha-

hamba-Ifit: 'Hendaklah mercka rnengucapkan perkataan yang lebih baik

(bmar)' ." Demikian dikatakan olehAl Kalbi.

Ada png berpendapat pulq "Artin16: Katakan kepada para hanrba-

Ku yang meirgakui bahwaAku adalah Pencipta mereka sedangfuan mereka

menyembahberhatahendalrryamerekaberkata.-kda nglebihbagrrsbenrya

kalimat tauhid dm pemyatam te,lrhg kenabian"

Dikatakan pul4 "Artinya: Katakan kepada para harrrba-Ku png
berimm, bahrajikamerrdcamendebat omng-ormg lCIfirdalam pe*aratauhid

hendakrryra mengatakan kalimat png lebih benar. Sebagaimana fimran-Np,

* h tt3bfritl.# dt ,,:;3 n bi\ 3).fr1i,:1 $'3 "Daniangantah

lamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah,

lrarena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa

pengetakmn. " (Qs.AlAn'aam [6]: 108). Al Hasanbedei4'Tle,ndakqra

dikatakan kepada orang-orang kafirjika mereka berkata salah, 'Seuroga

Allah memberimup€nxqiuk! SaogaAllah merahrndimu'."r3f2 IIal ini Maku
sebehm merekadiperintah untukb€rjihad.

Ada png berpendapat "Artinya: Katakan kepada mereka agar

me,rnerintahkan rya png diperintahkan olehAllah dan melarang apa )ang
dihang olehAflab- Dengan demikim maka apt itu bersifat tmtm berke,lram

de,ngan orang-orang muknrin dan orang-orang kafir." Maksudnla, katakan

kepada semuan5na. rv' Wallahu a'lam.

rs2 Lihat s€buah atsar dalam tafsirAl HasanAl Bashri (2/86) , Ad-Dtn Al Mantsur (41
189), Fath Al Qadir (3R34) dao, Al Bahr Al Muhith (6149).

rr3 Disebutkan olehAbu Hayran dqlan Al Bahr (6149).
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Sekelompok ulama mengatakan, "Di dalam ayat ini Allah SWT

memerintahl@n kaum mulsnin ktrususnp, hendaknya selalu beretika yang

bagus, melembutkan kata-katq merendahkan hati dan membuang godaan-

godaan syetan. Nabi SAW telah bersabda,

6r*t +t;+ rik,
"Dan iadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang saling

bersaudara."rw

Ini lebih bagus dan ayat rnenj adi muhkamah.

FirmanAllah SWT, '# 'Lfu ili"Ai 'csl"soungguhnya syetan

itu menimbulkan perselisihan di antara mereka." Maksudny4 dengan

kerusakan, menimbulkan permusuhan dan penyelewengan. Dan telah

dijelaskan di bagian aktrir surahAl/fraafdanYuusuf.rrs

Ada yang mengatakan, "q;. ll artinya: membuat kerusakan."

Dernikian dikatakan olehAl Yazidi.

Yang lairurya mengatakaq * lyli adaUndolongan."

4 till9$y- 3( 5,L:,rft'irl"soungguhnya syetan itu

adalah mustrt yang nyata bagi manusla." Maksudnya, penrrusuhan yang

smgat memuncalc Dar telatr dijelaskan di dalam srrahAl Baqaah" Sedmgkan

ddmhaditq

'F. t:tb*Jr j;r ,y: ? ilr o't?x. f;, (:j Ll

Y 'e q; r;; ;rt it;* ^k>at 
ru1r'W

,rtV jG f$6:)'t'&ti 'e 'i;; ;i:t tt\?,t;-

"#t r#:) r;tn 6)?1.';'# ,nrV'j o'ryf::t

6rl-li,:Jt U,1,ai,
rs HR Ahmad dalarn Al Musnad (21312).
1315 r ih. Tafsir ayat 200 surah Al A'raaf dan ayat 100 surah Yuuzuf.
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"Suatu lcaum duduk untuk berdzikir kepada Allah 'Azza wa Jalla.

Lalu datang syetan hendak memutuslmn majlis mereka sehingga

dicegah oleh malaikat. Maka diapun datang menuju suatu kaum

yang duduk di dekat mereka dengan tidak dzikir kepada Allah.

Dia melahtlran pancingan di antara merela sehingga merelw saling

bertenglcar dan saling kejar Maka merelcayang berdzikir berkata,

'Bangkit lcalian bersama lcami untukmelahtkan ishlah di antara

saudara-saudara kita,' malm merekapun bangkit dan memutuskan

majlis mqeka sehingga dengan demikian itu betgembiralah syetan

itu.

hi adalah sebagiar dari permusuham),a-

FirmanAllah:

en:'ri u'r'it .#'g;- olii S;;iV ol

i+3'#

lY6Bemr,adzhabdemikianlbnuAthiyahdalam AlMuhanarAlWajb(10308).IaQerl6{a
"Yang menrmjukkan kepada yang demikian adalah firman-Nya , \-7j'6; ln;ii C':

V*rxs
"Tahanmu lebih mengetahui tentang lranu" Dia akan memberi

rahmal kepadamu jika Dia menghendahi dan Dia akan

meng'aztbmu, jika Dia menghendahi Dan Kani tidaklah

mengutusmu untuk menj adi penjaga bagi mereka.D

(Qs.Al Israa' IlTl. g)

FirmanAlarrs*r,Fli k- ,rlii f:;i k rt X rti *S
"Tuhanmu lebih mengetahui tentang lamu. Dia akan memberi rahmat

lrepadamu jika Dia menghendaki dan Dia akan meng'azabmu." lri adalah

pesan yang ditujukan kepada orang-orang musyrik.r3a6Artinya: Jika Dia
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menghendaki maka Dia menrberikan taufik kepada kalian untuk masuk Islam

sehingga Dia menlalangi kalian" Atau mematikan kalian dalam keadaan syirik

setringga Dia mengadzabkalian" r saz perrikian dikatakan oleh lbnu Juraij . Ni
(tebih mengetahur) artinya: i12 lUaha Mengetahui). Sebagaimana kata

merek4 *'ft 'rhi (Allah Maha Besar)artinya adal ah"F .Dikatakanpul4

"Dialog itu ditujukan kepada kaum rnukmin." Maksudnya, jika Dia

rnenghendaki maka Dia memberi rahmat kepada kalian dengan me,lnelihara

kalian dari orang-orurg kafir Makkah, danjika Diamenghendaki maka Dia

mengadzabkalian dengan menguasakan mereka atas kalian. 1318 Demikian

dikatakan ol€hAl Katbi.

3;=- 't '6; ll;ql73 "Drn Kami tidaHah mengutusmu untuk

menj adi p enj aga bagi merela." Maksudnla, Kami tidak me,lrugasimu untuk

melindungi rnereka dari kekufuran dan kami tidak menjadikan keimanan

mereka sebagai tugasrru.

Ada pula yang mengatakan, "Katni tidak menjadikanmu sebagai

penjamin mere,{<a sehingga e,ngkau disiksa bersama mereka"rae Demikian

dikatakan oleh Al kalbi.

Seorang Perytair me,lrgatakarl

jst ?Vat '?\i;; "rk 
t* 

,s:'tl r.'1L';s

,4lat sebut ayat Arwa sehingga alat seakan

bertugas untuk menj aga urusan-urusan lamat 350

"Dan Kami tidaklah mengutusmu untuk mmjadi penjaga bagi merelra." (Qs. Al
Israa' [17]:5a)

r3a7 Disebu r-an dengan maknanya oleh Abu Hayyan dalam Al Bahr (6150) dari Ibnu

Jrraij.
r31s Keduanya disebufl<an olehAl Mawardi dalamAn-Nukat wa Al 'Uytn (31440).
t31e Keduanya disebutkan olehAl Mawardi dalamAn-Nukatwa Al 'Uyun(31440).
r35o Dalil penguat yang digunakan oleh Al Mawardi dalam referensi yang lalu.



Maksudnyamemelihara-

FirmanAllah:

4i ;*-. ttrii i":i*ifi, gfi A,n fri obi

@('j$S,jti(ffit;S *U'
oDan Trtan-mu lebih mengaahui siapa yang (ada) di langit dan di
buml Dmt sesungguhnya tetah Kami lebit*an sebagian nabi-nabi

itu atas sebagian'(yang lain), dan Kami berikan Zabur leepada

Daud." {Qs.Al Israa' [17]: 55)

,. Firman Allah sw'T, dii in':'up'r$t'o p''Zfi i ,r; rtlt A.|SS

@ 4. UL Srili ;;;. "Dan Tuhan-mu tebih mengetahui siapa yang
(ada) di langit dan di butni. Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan

sebagian nabi-nabi itu atas sebagian (yong lain)."

Allah melakukan pengulangan setelatr berfirman: * *i *S
"Tuhantnu lebih mengetahui tentang-lcart z" untuk menjelaskan bdrwa Dia
adalah Pencipta mereka dan Dia menciptakanrnereka be6eda-beda dalam

hal akhlak, bentulq keadaan dan harta mereka

',!E;';WSi "Apakah Allah yang menciptakan itu tidak
mengetahui (yang kamu lahirlmn atau rahasiakan). " (Qs. Al Mulk [67]:
14). Dernikianjuga para nabi, Alldr lebihkan sebagian mereka atas sebagian

png lain dalam hal pengaatnrannya Pe,nrbatrasan hal ini telah bertalu di dalam

surahAl BaqarallI35I

r35r Lih. Tafsir ayat 253 surahAl Baqarah.
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6;j SilS 6t;S "Dan Kami berikan Zabur lnpada Daud-" Zabw

adalatr kitab yang di dalamnya tidak ada keterangan halat dan hamm, ibadalt

fardhu dan huhrmm hudu4 akan tetapi di dalamnya berisi doadoa, pujian

dan perruliaan Maksudrqa, sebagaimana IGmi beri Daud kitab Zabu maka

jargm kalim ingfuui batrwa Mutrammad diberiAl Qur'm" tlal ini dalan riltgl<a

meqmggah orang{rmg Yaludi.

FirmanAllah:

'* N g <rriq Sti +t" ; ej Afi i ;';t,i
6\'.$$t

"Katahtnlah: 'Panggillah merekayang kama anggap (nhan)

selain AAah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaaa untuk

menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula

memindahkannya'.n (Qs. Al Israa' [14 : 50

Firman Allatr SwT, +:3 G -i:;5'e;fi ]1Jil'i $ "Kotokonloh,

'Panggillah mercka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah'." Karena

Qrrairv sedmg diuji dengan paceklik dm akhimya mereka mengadu kepada

Rasulullah SAW. lvlakaAllah menunrnkan ayat ini. Ivlaksu&.1a, senrlatr oleh

kalim smualmgkalim sembatr selainAllah dmkalim mgErybahramereka

itutubm"

Al Hasan b q*at4'Yakni malaikat, Isa dan Uzair."r3s2 Ibnu Mas'ud

berkata,'Yalmi : JiL"r 3s3

tt52Lj&. Ad-Irurr Al Mantsur (4ll9O).
t351 lbid.
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# N:X S#-i,i "Maka mereka tidak akan

mempunyai kehtasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu."

n{aksuAnya, paceklik selanatduhUtru:, sdagaimandikatakan oletrMuqatil.

"*i'9 
"Don tidak pula memindahkannya," dari kefakiran kepada

kekapan dan dari sakit kepada sehat.

FirmanAllah:

(rrfrafur';afe'ol
,5;ti -&t ut*:fi 4; Ul Sk 3 rL i U-;t, q':- j

7t b 3, ;,W,:^;:,;','o rjS

oOrang-orang yang mereka seru ilu, merelea sendiri mencari jalan

kepada Tuhan mereka. Siapa di antara merekayang lebih dekat

(kepadaAllah) dan mengharupkan rahmat-Nya dan takut akan

azab-Nya; Sesungguhnya azfr Tuhanmu adalah suatu yang (harus)

ditakutlD (Qs.AI Israa' llTlz S7)

Firman Allah SWT, si:n$flA"$i "Orang-orang yang
metelra sent i*-. q'j adalah mubtada' Arrfr 

'rr* 
sitat.,!;JJ dhamir

(kata ganti) yang menjdi shilahdihilangftar. tvtatsuArrya, i{iU " menyuu

merelra".Maksudnya, mereka orang-orang yang disenr . Srtiadalah
lrhabar'3r' atau menj adi haal.Sedangkan O& r; A{fi " Orong-orang

yang merclra sent" adalah khafur. Maksudrrya, mereka menyeru kepadaqra

para harnba tmtuk me,lrye,rnbahnp-

1351Lih. I'rab Al Qur 'az, karyaAn-Nuhas (21428) danAl Bahr Al Muhith (6/51).
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Ibnu Mas'ud membacanya : o jL';3 "kalian sent",t"5 dengan hunrf ta '

sebagai bentuk orang kedua

sedangkan lang lainnya me,lnbacanla de,ngan hurufya'dalam be,ntuk

lchabar.Tidak ada perbedaan dalam kata: i7g U.t *a dibaca dengan huruf

ya'.

Dalam Shatrih Muslim pada pernbahasan tentang Tafsir dari Abdullah

bin Mas' ud mengenai firman-Nya' Azza w a Jall a: 3 rL U U.fr lU:;1

Uli 4t 5l CH "Orang-orang yang merepa seru itu, merelca

sendiri mencari jalan kepada Tuhan merelca", dia berkata, "Beberapa

sosok jin yang disembah masuk Islam. Sehingga tinggallah mereka yang

menpnrbahnya serne,lrtra satu sosokjin telah mastrk Islam."

Di datarn suatu riwaya! ia berkata "A)'at ini turun berke'lraan de'ngan

beberrya orangArab png menyeirrbah sejumlahjir! lalujin-jin dan manusia

itu masuk Islam, sedangkan mereka tidak menyadari." Maka turunlah:

i{;li 4.J ulSH -itL"iU-fi ltell "orang-orans vans
merelra sertt itu, mercka sendiri mencari jalan kepada Tfuhan merel@."1356

Darinya pula bahwa mereka adalah para malaikat png diserrbah oleh

sejumlah l€bilah maqaratratArab. Demikian disebutkan olehAl Mawardi.r357

Sedangkan IbnuAbbas dan Mujahid berkata, 'tJzair dan Isa."r3s8

Sedangkan: -(,ril;i "merel(a sendiri mencari" artinya adalah

mernohon kepadaAllah kedekatan. Mereka merengek kepadaAllah SWT

dalam me,mohon surga dan ihrlahjalan Allatr SWTmenunjuki merekabahwa

sese,mbahan-sesembahan mencari kedekatan kepada Rabb mereka. Huruf

rrss qira'ah ini disebutkan olehAbu Hayyan d^lzmAl Bahr Al Muhith (6151), Asy-

Syaukani dalam Fath At Qadir (31335) dan dia bukan dari qira' ah sab' ah'
1356 TTR Muslimpada pembahasan tentangAt-Tafsn @12321 nomor : 3030).
t3s7 Lih. An-Nukat wa Al' Uyun kzryanya (2/ 440\.
t35s Disebutkan olehAl Mawardi dalamreferensi yang lalu.
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ha' dan mim pada kata: )$) ker$ali kepada para penyerrbah atau kepada

para sesernbahan atau kepada mereka semuanya-

Sedangkan, -4i3,;_ "Mereka menyeru" kembali kepada para

peryembah"

Sedangt<an:-(,ri1:5"Merekasendirimencuf 'kerrrbalikepadapara

sesernbatran

,5jt'd "Siapa di antara mereka yang tebih dekat (lcepada Allah)-
adalah mubtada' dan khabar. On q;ISf Uof"U menjadi badal dari

dhamir $ataganti) di dalam 5;r*.Sedanekm artiqra: Mencari siapa di

antara kalian png lebih dekat jalannya kepada Allall-trse

(rrfr 6ft -E;at'e'crl"fii':l<-r;,t4irL)'rS;.ij"Mereka
yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan

tahtt alran azab-Nya; Sesungguhnya azab Tulunmu adalah suatu yang

(hants) ditahttf'. Maksudnya, sangat ditakuti den seseorang tidak aman

darinp- Maka harus diingatkan dan ditalrut-takuti.

Sahl binAbdullatr berkata, "Harapan dan rasa takut adalah dua hal

png selalu iri setiap manusia Jika keduanya imbang maka

keadaannla akan lunrs, jika tidak imbang maka ymg lain menjadi gugur."

t e t ih. fa1fi ll Qadir (31335).
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X'irmanAIIah:

6.t'"o 6;# tii;+;;trV J?6rAfr, ;;, $tlt; tlt

@(rrLx# Au.;\Ag\:**
"Tak ada suatu negeripun (yang durhaka penduduknya), melainkan

Kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau Kami azab

(penduduknya) dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu

telah tertulis di dalam Kitab (Lauh mahfuzh)."

(Qs.Al Israa' [17]: 58)

Firman Allah SwT, 6?1i1i*$l {5* ols 
*Tak ada suatu

negeripun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami

membinasalcannya."Maksudnya, menghancurkannya. 4 +i rll
la;.1..l,J 6.t't; 6;-y- ilt "sebelum hari kiamat atau Kami azab

(penduduknya) dengan azab yang sangat keras." Muqatil berkata,

"sedanflen bagi orang orang shalih maka de,lrgan kematian, adapun bagi

orang{rang durhaka maka dengan adzab."

Ibnu Mas'ud berkat4 "Jika muncul praktek perzinahan dan riba di

suatu negeri makaAllah akan membinasakannya."r3so Maka dikatakaru

"Artinlaadalatrtiadasuatunegerilmrgp€ndudtloqazlralim"Ilalittditegaskilt

oreh firman-Ny4 @3# 6iS $lUfi 5ri, €L t7g "...dan

tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali

pendudubtya dalam keadaan melalatlmn kezaliman. " (Qs.Al Qashash

[28]: s9)

r3o SebuahatsardisebutkanolehAs-suyuthi dalamAd-DunAl Man*ur(4/190) dari

Ibnu Mas'ud.
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Maksudnya, hendaknya orangorang musyrik bertakwa, karena adzab

Allah akan ditimpakan kepada suatu kampung yang penduduknya kafir.

# A 4.,i ';s( "Yang demikian itu di dalam Kitab." Maksudnya, Di
dalam Al-Lauh. (,jn; *Tblah tertulis .- Maksudnya termaktub. As-Sathr

adalah garis dan tulisan dan dia asalnya adalatr mashdar. sedangkanr4s-

Sathar (denganharakat) adalah s,rma. Jarir berkata,

rp- et; e At JrtJ tt '^iii, J! .f;;S.irz

Siapa mau alatjual kepadanya harta kesayanganht

Budak di dalam diwan merelca tidak menyempurnakan satu

barispunt j6t

Al Khul'alz (dengan dhammah pada huruf kha') adatatr harta
pilihan.t36z75-sathr jamahyaadalahAsthaarsebagatmartasababmexdadi

asbaab. Kemudian dijamakkan menjadi asaathiir. Sedangkan bentuk
j anralcnya sa thr adala/o, as thur dan s ut huur sebagaim a16 aJtas a fuluzs. Al
Kitab di sini yang dimaksud dengannya dalahAl-IauhAl Mabfudz.

'36' Lih. Ad-Diwan wa riurayatuhu , prlr ;33 6. Di datarn I l-Lisan, gp . Oi a"U-
Ash-Shihhah (3/1205) dan Fart At eidtr Glisq.

1362 Harta kesayangan dinamakan l:hul'ah karena dia rnelepaskan hati orang yang
mslihatnlxa.
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FirmanAllah:

s# 6t;s7rrr:g y* +1b cti $145,u i"i ;11-r';:: c;

6.F $t *{v i),J t4\1 ;Jw ?rl n$i

"Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi Kami untuk

mengirimkan (kcpadamu) tanda-tanda (kekuasan Kami), melainkan

karena tanda-tanda itu telnh didustakan ol.eh orang-orang dahulu.

Dan telah Kani berikan kepada Tsamud unta betina itu (sebagai

mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina

itu. Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk

menakuti." (Qs. Allsraa' [lfl:59)

FirmanAllahswr, 'ct J"\rt \a'Lof{1e;.$t, Li olr;;lCS
" Dan selrali-trali tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan

(trepadamu) tanda-tanda (kelausaan Kami), melainlan larena tanda-

tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu".

Dalam kalimat ini ada kata yang dibuang, aslinya: ,h:.i bt vi;; Vt

'#.t os 'l Jtt G ri<t4$ wrti.l(il.,( lt.ai?r .C pflr'': "Dan

selrali-kali tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan

(kepadamu) tanda-tanda (kelansan Kami) yang merelw bitih melainkan

karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu

sehingga mereka dibinas akan s ebagaimana yang telah dilalcukan kepada

orang-orang s ebelum merel(a."1363

Qatadah, Ibnu Juraij dan selain keduaryramengatalrrr dengru maknarya

sehinggaAllah SWT mengaktrirkan adz,ab kqadaonmg-omng kafir Quraisy

tnLlh.Jami'AtBayan(15174),Ma',aniAlQur',ankaryzAn-Nuhas(4/t67),AlMtrtanar

Al Wajiz (lol3l2) dan Tafsir Ibnu Katsir (5/87)'
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karenaDiamengetahui bahwa di tengatrteirgah merekatadapat orang-orang

beriman dan ada pula png dilahirkan dalam keadaan beriman.

Telah dijelaskan di muka di dalam suratrAlAn'aam dan lain-lainnya

bahwamerekammintaagarAllahmengubatr Sha$menjadi emas dan gurung-

gunmgjauh dari mereka Maka tunmlah Jibril lalu berkata "Jika engkau mau

makadikabulkan rya-apa )ang diminta oleh karmmu, akan tetapi jika mereka

tidak beriman makamereka tidak akan ditunda siksanla. Dan jika engkau

mau makahmggulahbersarnamercka"r3s lvlakaRreulullahbersabda'Tidalq

akan tetapi aku akan melrunggu bersama mereka-"t36s

Sedangkan bi y*g pertama pada posisi nashb dengan terjadinya

larangan atas merek4 d- bf yang keduapadaposisi rafa'.Sedangkan huruf
ba'didalam kata iru-l! adalah tambahan.r365

Unglapan ini adalahbelrhrk majazyangartinp,'Dan sekali-kali tidak

ada png menghalmgi Kami mengirimkan kepadanu tanda-tanda kekuasaan

Kami selain pendustaan orang-orang terdatrulu." Allah SWT tidak pernah

dihalangi melakukan sesuatu apapun juga. Maka makna yang sangat

ditekankan adalatr pada keadaan bahwa Dia tidak melakukan. Sehingga

seakan-akan Dia telah rtihalengi melakukannla- Kemudian Dia menjelaskan

apa-apa )ang Dia lakukan berkenaan dengan orang-orang yang meminta

tanda-tanda lalu mereka tidak beriman kepada-Nya sehingga Dia berfirmm:

i4 sW Sr* ,u$l4"Telah Kami berikan kqada Tbamud unta betina

itu (sebagai mu\jint) yang dapat dilihaf." Maksudnya, tanda png me,lnberi

petunjuk danmenerangi denganpenrh cahap, lmg meirunjulkarkebenaran

Nabi Shalih dan menunjul{<an kepada kekuasaanAllah SWT, dan hal ini

r3sUcapannya: ia i*ii1 artinya : engkau nrnrmggubersama mereka. Dikatakan,
"'r>Ji-jJ|'*5t'*5".:t"Lih-An-Nihayah(l/78).

136 Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalamtafsinrya (3147).
136 Di dala'nAl Qu'anAl Karimtidak ada huruf tarnbahan. Ucapan ini tidak layak

disebutkan oleh seorang ahli tafsir dalam buku-buku msreka.
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telah dijelaskan fi 41ss. trcz

q 1 .:iJhi (tetapi merelca mmganiaya unta betinarril). Maksudoy",

menganiaya dengan mendustakanryaa.

Ada pula yang mengatakan,'Mereka ingkar dan kufur bahwa unta

betina itu dari Allall sehinggaAllatr merrbinasakan mererka drrrgm adzab."

6-f {t +-tg LJYS "Dan Kami tidakmemberi tanda-tanda

itu melainlran untuk menalaii." Dalam hal ini terdapat lima pendapat:

l. Sejumlatribratrdanmuf,iizatyangdijadikanolehAllahdit nganpila

rasul lang merupakan bukti adanla peringatan untuk menakut+rakuti

orang-oft rng pn g mendustakan. r 3s8

2. Bahwa semua itu adalah tanda-tanda dendam untuk me,lrakut-nakuti

orang dari melalnrkan berbagai macam kemaksiatan.r3@

3. Bahwase,muaituadalahpergantiankeadaandarimasakecilkemasa

remaja, kemudian ke masa dewasa, lalu ke masa tua. Dengan

penrbatran keadaanmu agar e,ngfuu menganbil ibrah sehingga engkau

merasa takut akan akibat tindakanmu. Ini adalahpendqatAhmad bin

HanbalRai.trzo

4. AlQu'an

5. Ke,rnatimpngme,nyebardeng;ansangatcepat.r3Tr Dexnikimdikafakan

olehAlHasan

136' Lih Tafsir ayat 73 surahAl A raf dan ayat 64 surah Huud.
t3d Disebutkan olehAl Mawardi dalam tafsirnya (21442).
tw lbid.
r3m Disebutkan olehAl Mawardi dalam tafsimya (21442).
r37r DisebutkanolehAth-ThabaidalamJami'Al Bayan(15175) dariAlHasan. Juga

disebutkan olehAbu Hayyan dalgmAl Bahr Al Muhith (6/53) darinya ptla. Dzarii' dr

sini artiq"a cepat Dikatakan : A)t 'ctV artinya: Keinatian yang cepat rneqabar sehingga

orang nyaris tidak terluburkan.'Lrh. Lisan Al 'Arab,entri: fri.



FirmanAllah:

iL+6-&w
arbf Ssilita+ ciq6-t, s,,;'t -zg'otd d\f,

u ,-_li7 - i. ,7.r,7... I ,i- 

91',-fi 4 zS r!lilt'{2r-t :,i't rf fu.@q$t
@w@$t

"Dan (ingatlah), ketilct Kami wahyukan kepadamu:

'Sesungguhnya (ibnu) Tuhonmu melipati segala manusia,. Dan
Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan

kcpadamu, melainkan sebagai ujian bagi maausia dan (begitu pula)
pohon kayu yang terhutuk dolam Al Qur'an Dan Kami menakut-

nakuti merek4 tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar

kodurhahaan mereka.D (Qs. AI Israa' [12: 60)

Firman Allah swr, qgiLCl rlS\lg:id \y ,,Dan

(ingatlah), kettka Kami wahyukan kepadamu: 'Sesungguhnya (itmu)

Tuhanmu meliputi segala manusia'." IbnuAbbas mengatakarq'Manusia

di sini adalah waga lvlal&ah"trt3z f,iPs61 atau cakry@ itnuAllah atas merdca

atiqapmbinasamAllah atas merrd<a Uarsufula,Allah akm mmbinasakan

mereka Disebutkanqra derryNllataz&f il n adhi (l<atakerja lampatr) lffi€na
k$adimyanyda. Ymg dimaksd denganpmbinasamlag dijmjikm adalah

apa )ang t€rjadi pada perang Badar dan pexmklukan Makkah.

Adapngberpendapat,'Ivlakra fq ifi,f aaaUnkekuasaan-Nya

meliputi mereka sehingga mereka berada dalam genggaman-Nla dan mereka

tidak marnpu keluar dari kehendak-Nya."t:z Dernikian dikatakan oleh

Mujahid dan IbnuAbi Najtu

ttn Lib" Al Bahr Al Muhith (61 54).
1373 Disebutkan olehAth-Thabaridala'nJami'Al Bayan (lslTs.ran 76),Al Mauzrdi

dalarrtafsinrya (2ltA2) dnAsy-Syaukani dalanFath Al Qadir (31339).
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Sedangkan Al Kalbi berkat4 "Artinya: Ilmu-Nya meliputi semua

a1g1gg[4"137a

Ada pula yang berpendapat, "Yang dimaksud adalatr terjaganya

Rasulullah dari manusialang hendak merrbunuhnya hinggabeliau berhasil

menyampaikan risalatr Rabbnya" Makzudny4 dan Kami tidak mengutusnu

untuk menjadi penjaga merek4 akan tetapi engkau harus lakukan tabligh

(peryampaian misi). Maka sampaikan dengan segenap kesungguhanmu dan

smgguh Kami akm menjaga dan memelihamnu dari gangguan mereka ldaka

jangan takut dengan mereka. Lakukan apa-apa yang Aku perintahkan

kepadamu untuk menpmpaikan risalah. Kekuasaan Kami meliputi segala

sesuafu.t37s Al Hasan, Urwah, Qatadah dan lainlainnya mengatakannya

denganmaknaqa-

Firman Allah sw'r, ,16. q $l eUli ;!l grfi r:t;. r1'5 "Dan

Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan lcepadamu,

melainlcan sebagai ujian bagi manusia." Ketika dijelaskan bahwa

penunrnan ayat-ayat Al Qur'an mencakup kiat menakut-nakuti maka

penyebutan ayatAl Israa' digabungkan denganrrya, yaitu yang disebutkan di

dalm pertengahan surah.

Sedangkan pada riwalatAl Bulturi danAt-Tirmidzi dari IbnuAbbas

berkenaan dengan firman Allah SWT, A*l at: U:,{t t:l;; C't

q4 4 $l "Dan Kami tidak meniaditran mimpi yang telah Kami

perlihatlran lrepadamu, melainknn s ebagai uj ian bagi marutsia," berk'at4

'Itu adalah penglihatan yang diperthatkan kepada Nabi SAW pada malarn

beliau diisrakan ke BaituI Muqaddas. " Allah berfirm 
^r'S ;t{t 

*;,:,lt't
o.1,,'l'l 4 " Dan (b epttu Wt a) p o hon kayt yang t erhttuk dal am Al Qur' an,"

1371 Disebutkan olehAl Mawardi dalam tafsirnya (21442).
t375 Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan (15175), An-Nuhas dalam

Ma'ani Al Qar'an (41168),Al Mawardi dalam tafsirnya (21442) dan Ibnu Katsir dalam
tafsiml'a (5/89).
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dia adalatr pohon @qxa.rztcAbu IsaAt-Tirmidzi b€rkaf4'rni sebuah hadits

shahih".

Ibnu Abbas b€rkata Ais5nab Mu'awiya[ AUIasan, Muj ahi4 eatadalr,
sa'id bin JubailAdh-Dhahtral(, IbnuAbi Najih dm Ibnu Zaidberkat4'Fitrah
itu adalahkernntadansudtlorxn ng s$ehlrnryramerrekatelahmasukIslmr

ketika diberi lfiabar oleh Nabi SAW bahwa beliau diisra'kan."r37

Ada pula ymg mengatakan,'Itu adalah miryi dalam tidur. Dan alat ini
menetapkan kekeliruan pendapat tersebut." Karena mimpi tidak akan

menimbulkan fitnah dm tak seormgpun bisa mengingkarirya-

Dui IbnuAbbas, ia berkata, 'Mimpi }a1g disebutkm di dalarn ayat ini
adalah mimpi Rasulullah sAW bahwa beliau masuk Makkatr pada tahun
perjanjian Hudaibiah. Ke,nrudian beliau ditolak sehingga kaum muslim
mengalami fitnah karena hal itu. Maka turunlah alat ffi.trze pada tahun

boilofrryra beliau memasrki kota lvralil<atr dmAllah SWT menunmkan aya!

q,tVq,ttfii;fri Si; iii "sesungsuhnya Ailah akan
membubikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan

sebenarryn . ." (Qs" AI Fafh p$: n).Dalam tahndl ini terrdeat kelerralrau
lrareiu srahya Ivrakkiah sedmgkan miryi itu t€d€di di }vladinatr-

Dalam riwal'at lain ia b€[kat4'tsahwa beliau SAW bermimpi bahwa

Bai Ivlawm hmain-main di ata.s mimbar laksena kera-kera 1ag berrrain-
main. Sehingga hal itu menjadikan hati beliau tidak e,uk lalu dikatakan,

'Sesuugguhya itu adalah drmialmg merekaberikm- Beliau tidak merriliki
mimbr di tvraHcah akan t@i bisa saia dimirryikm seakarakar ada mimbr
beliau yang ada di Madinahjuga ada di ldakkah-"

trzc ITR- Al Bulfiari ,blar" pc,mbahasm Entang Tafsir (3/l5l) danAt-Tinrddzi dalam
pembahasan tentaog Thftir (5402 nou)r : 3 143).

t37 Disebutkan olehAl Mawardi dalamtafsinrya QlU2).
It78 Disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnlxa (21u2),Ibnu Athiyah dalam Al

Muharrar Al wajiz (loBl4) danAbu Hay5ran dalamAt Bahr Ar Muhith (6t54).
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Takwil ketiga inijuga dikatakan oleh Satrl bin Sa'ad RA Sahl berkata,

"sesungguhnya Rasulullah SAW memimpikan bani Umal5rah yang bermain-

main di atas mimbar beliau sebagaimana kera-ker4 hinggabeliau pun merasa

sedih karena hal itu. Sej ak hari itu beliau tidak pematr tertawa hingga beliau

SAW wafat Lalu tunrn ayat ini yang menyampaikan batrwa png demikian itu

kare,na sikap mereka sehinggaAllah menjadikannya fitnah dan ujian bagi

111611ggia"137e

Di dalam Ltrutbahnya berkenaan dengan bai' atrla untuk Mu' awiyah,

Al Hasan bin Ali membaca, yU & fi 4 ,|il .-sr\i'o1 *oon

Aku tiada mengetahui, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan

lresenangan sampai kepada suatu waWu."t3Bo

IbnuAthilahr3sl berkata "Takuril ini perlu ditinf au. Utsman, Umarbin

Abd Al A^zdan Mu' awiyah tidak masuk dalam mimpi ini."

FirmanAllah SWT, 'tirjf:t ';.,;"iii"Dan (begitupula) pohon kayt

yang terlattuk dalam Al Qur'an " Di dalam ayat ini ada sesuatu yang

didalrulukan dar sesuatu png diakhirkan tvtatcsufuya, Karni tidak menjadilon

mimpi pngKani umjulkankepadamu danpohonterkutukdi dalmAl Qu'an
melainkan s$agai fihahbagi rnanusia Fitratnryra adalah ketika mereka ditakril-

takuti dengannya maka dengan nada mengejek Abu Jahal berkat4 *Ini

Muhammad mengancam kalian de,ngan api yang akan mernbakar bebatuan.

Kemudian diamengakubatrwabatu-batu itu akanmenurnbuhkanpohorl lalu

api itu akanmelahap pohon tersebut. Kita tidak mengetatrui Zaqqum selain

kurmadankeju."

r3D Disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (21442),Ibnu Athiyah dalam AI
Muharrar Al Wajiz (l0l3l4), Abu Halyan dalamAl Bahr Al Muhith (6/54) dan 55) dan

Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (3 1339).
t380 Al Anbiyaa' ayat 1 1 l, dan sglrrah atsar dari Al Hasan yang disebutkan oleh Ibnu

Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (l0l3l5).
t'81Lil Al Muharrar Al Wajiz (l0l3l5).
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KemudianAbu Jatral memerintahkan seorang budak perempuan untuk

menghidangkan kurma dan keju, laluAbu Jatral berkata ke,pada kawan-

kawannla, "Ayo makanlah buatr Zaqqurn."r382

Telah dikatakarU menge,nai orang yang berkata 'tami tidak me,ngetahui

Zqqum selain hlrna dan kejU" adalal, 16n, Az-7aba' i yangmana ia be,lkat4

"Allah manp erbanyak Zaqqum di negeri kalian, karena itu adalatr kurma

dengan keju me,nunrt bahasa Ymran Keduanya bisa disebut dengm zaqqwn."

Dengan ucapan ini sebagian orang lematr terfitnah pula MakaAllatr SWT

menyampaikan kepada Nabi-Nya SAW bahwa dijadikannya Isra' dan

penyebutan pohon Zaqqum adalah sebagai fitratr dan ujian agar kekufuran

orang )ang sudah dari dulu kufur, dan me,lnbenarkan orang )ang dari semula

telahberiman.

Sebagaimana diriwalatkan bahwaAbu BakarAsh-Shiddiq RApada

pagi hari setelah malam isra' dikatakan kepadanya, "sungguh kawanmu

@asulullah) telatr mengatakan batrwa ia baru datang dari Baitul Maqdis

semalam." Maka dia berkate "Jika dia (Rasulullah) mengatakan seperti itu
maka dia benar." Sehingga dikatakan kepadanya, *Apakah engkau

me,nrbe,narkannya sebelum engtau mende,ngar langsung darinya?". Maka ia

menjawab,'Di mana akal kalian itu?. Aku merrbenarkanrrya dengan berita

dari langit lalu bagaimana aku tidak merrbenarkanryra dengan berita Baitul
Maqdis, sedangf,an langit lebihjarh daripadsrry&"r38r

Menurut saya (Al Qurthubi) : Klr abar int jugadisebutkan oleh Ibnu

Ishak,'Ta (bnu Ishak) ffiata: Di mtara hadits yarg smpai kepadaku tentang

isra' beliau SAW adalatr dari Abdullah bin Mas'u4 Abu Sa'id Al Khudri,
Aiqlall Mu'awiph binAbu Suflan, Al Hasan binAbuAl Hasarl Ibnu Syihab

1382 Disebutkan olehAth Thabaxi dalzmJami'Al Bayan (15187),Al Mawardi dalaur
tafstrnya Q/aa3), IbnuAthiyah dalanal Muharrar al wajiz (l0l3l5), Ibnu Katsir datam
tafsirnya (5/90) dan Ibnu Hay5ran dalam Al Bahr Al Muhith (61551).

1383 Disebutkan oleh IbnuAthiyah dalarn Al Muharrar Al Wajiz (l0l3l5).
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Az-zthi, Qatadah dan lain-lainryra dari kalangan ulam4 Unmru Hani' binti
Abu Thalib ymg Humpul dalam hadits ini. Masing-masing meryanpailan
hadits dari belirut€ntang s6a8imperkarapgb€liau ssul@dalamperistiwa
isra' beliau SAW. Sebagian perkara yang beliau sebutkan adalatr tentang bala
pemilihan dan perintah Allah 'Azza wa Jalla tentatgkemampuan dan

kekuasaan-Nya yang mengandung ibrah bagi orang-orang yang berakal,
petunjuk dan rahmat serta keteguhan bagi orang yang beriman. Di antara

pedntah-perintahAllah swr adatatr agarpkinbahwaDatelah meirgira'km
beliau sAW ilengan cara )ang Dia kehendaki drn sebagaimana yang Dia
kehe,lrdaki unttk menunj r t kan tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada beliaq
sehingga beliau melihitr dengan mata kepalabenrpaperintah dan kekuasaan-

Nya yang agung. Juga kemampuan-Nya me,nciptakan apa saja png Dia
kehendaki.

SedangkanAbdullah bin Mas'ud sebagaimana berita yang sampai

kepadaku, dia berkate 'S.asulullatr sAw diberi Buraq {inatang yang

ditmggangi di atas punggragnya oleh para nabi sebehm beliap. Meletarrkm

lokulalcirya di bespalingjarhpenglihatmp- lalumengmehtpemmpmg

di atas punggungrya. Kemudian berangkat mmbawa beliau yang kerlrdian
dihmjut&an segala yang ada di antara langit dan btrmi. Hingga beralfiir di
baitullvlaqdis.

Beliau bertemu Ibrahim, Musa dan Isa di atra pra nabi ymg sedang

dihinpun untnkmer5mbrtbeliau hinggatreliau shaltmeqidi imam mereka.

Kemudim beliau diberi tiga bejana: Sahr bejana berisi susq sanr bejma berisi

Ltamer dan satu bejana berisi air putih.

Maka Rasulullah SAW bersabda

',i.it ia *f oL ,";" '*i ',b 'J,rL \,." l. q_i
',psr t*f oft ,:^rl -?, 6? At *f oyj ,^Il i;j

I
I
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J. Jw .U.F ;trst isl lbG :Jt, .rrt g"r^3 44trr. 
, ... ,tful c z tz z c , !.oo

J-.,-/. t_ d,Urt .-_ja"l c-.J.o ,&f

"Lalu aht mendengar ketika dihidangkan kepadalru tiga bejana

seseorang yang mengatalan, 'Jila dia mengambil air makn dia

alcan tenggelam dan tenggelam pula umatnya, jika dia mengambil

khamer maka dia akan menyimpang dan menyimpang pula
umatnya dan jika dia mengambil susu maka dia mendapat

petunjuk dan mendapat petunjuk pula umatnya. 'Beliau bersabda:

Malra alat ambil bejana berisi susu lalu aht meminumnya, sehingga

Jibril berkata kepadaku, 'Engkau mendapat petunjuk dan

mendapat petunjuk pula umatmu wahai Muhammad'."

Ibnu Ishak berkata "Aku me,lrceritakan hadits dai Al Hasan, ia berkata:

Rasulullatr SAW bersaMa

yrc; G:fr iY-1, * ,hb G,e f,rJt G CE 6 f,;.
t 

at t a

":# *!r Ow G#.L:i'; r* ''f *'.5k
G;4 yit a ;^; G,rba. t35 t;, 'rf * y*,
rtuJt 

76. J\C"t'^i1 :-'i ,gbi'bG'.5i y:&.

A'F- p;e iU A .t4ti ,F, G'Ei:;t' su
:, . ../ e! o7. i..: .oi .at . tz..z tz z clo\ ,g er l r'l9 c* rrP 6P €.o-fv y F)

t2. !1 i,, * t.tu_ft t) et4
"Ketilra aht sedang tidur di kamar datanglah Jibril AS kepadaht

lalu menggerakkanht dengan kakinya. Maka aht duduk dan alat

tidakmelihat sesuatu. Maka ahr kembali kcpembaringanht. Dia
datang kepdafuyang kedua kalinya dan menggerakkanlu dengan



lrakinya dan aht tidak melihat apa-apa sehingga aht kembali ke

pembaringanhr. Dia datang kepadaht yang ketiga kalinya dan

menggeraklwnlat dengan kakinya sehingga aht duduk Dia raih

lenganht sehingga aht berdiri bersamanya. Dia kcluar menuju ke

pintu masj id dan temyata ada s eekor binatang putih yang bes arnya

antara baghal dan keledai. Di kedua pahanya dua buah sayap

sehingga kedua kakinya melompat dengannya. Dia meletaklran

htht lcakinya di ujung pandangannya lalu membawaht di atas

Irunggungtya lalu kcluar bersamaht. Dia tidak mminggalkanht

dan aht tidak meninggalkannya".

Ibnu Ishak berkata: Pemah disampeikan sebuah hadits kepadaku dari

Qatadah bahwa dia bertata: Pernatr disampaikan sebuah hadits kepadakq

bahwa Rasulullah SAW bersabda,

,in'i g; sa lt- .yf dj',-r.-*t '^dtt +'c,,;t tr

W ,fr !)'? W, (, Nt? ,'€b, * btj.c- 6v:;'tf
ry'' e5;t;?t'i &,;^tti 'iti -+#{fI

"Ketilra aht mendekat kepadanya untuk menungganginya ia

berlaku liar. Maka Jibril meletakkan tangannya di atas

punggungnya lalu berlcata, 'tidakkah engkau malu wahai Buraq

dengan apa yang engkau lalatkan. Demi Allah, tidak ada seorang

hamba Allah yang menunggangimu sebelum Muhammad yang

lebih mulia darinya". Perawi berkata, "Maka dia malu sehingga

menguanrkan keringat. Kemudian ia merendahkan diri hingga aht,

menungganginya."

Dalm haditsryaAl Hasan berkat4'R.asulullatr SAWberlalu bersama

Jibril hingaberakhirdi Baitil Itdaqdis. Di sma beliau berjurpa d€ngm ftrahint

Musa dan Isa di antara sejumlah para nabi. Rasulullah SAW lalu menjadi
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imam mereka dalam me,nunaikan shalat. Kemudian beliau dihidangkan dua

buah bejana- Salah saturyraberisi khame,B sedangkan yang lain berisi susu.

Perawi berkata: Maka Rasulullatr SAW mengambil bej ana lang berisi

susu lalu meminumryra dan me,nrbiarkan bej ana png berisi l'{ramer.

Maka Jibril berkata ke,pada beliaq 'Engfuau diberi pehrnjuk fitrah dan

diberi petunjuk pula umatnu dan diharamkan *fiamer atas mu." Kemudian

Rasulullah SAW kembali ke Malkah. Ketika pagi tiba beliau me,nemui kaum

Quraisy lalu menyampaikan persitiwa lang banr dialamiryra kepada mereka

Mayoritas orang-orang pun berkata'Demi Allah, ini suatu perkara png j elas !

Demi Allah, kafilah unta saja membutuhkan waktu sebulan untuk berjalan

dari Mal&ah menuju Spm, dan kerrbali lagi juga membutuhkan wakhr sahr

bulan. NamrmMuhammadpergi ke sanahaqradalam waktu satumalam dm
langsung kerrbali ke Makkah. ! "

Perawi berkata: Baqak orang 1ang sudah masuk Islam menj adi murtad

Orang-orang pun pe,(gi menghadap Abu Bakar lalu mereka berkat4 "Wahai

Abu Bakar, bagaimana pendryafrnu tentang temanrnu lang mengaku bahwa

dirinla telah datang pada malam ini ke Baitul Maqdis lalu me,nunaikan shalat

di dalamnya lalu langsung pulang ke Makkatr."

Maka Abu Bakar Ash-Shiddiq RA berkata, "Apakah kalian

mendustakannya?." Mereka menjawab, "Ya, dia menyampaikan kepada

ormg-omng akan hal itu di masjid."

MakaAbu Bakar berkata'Demi Allall jika dia 1lang

maka dia be,nar. Lalu apa yang mengherankan kalian dari semua itu?, demi

Allall sungguh dia telah menyampaikan kepadaku berita dari langit ke bumi

pada saat malam atau siang lalu aku membenarkannya, bukankan ini lebih

jauh daripada apa yang kalian heran karenanya-" Kemudian ia maju hingga

beftenti di hadryan Rasulullah SAW latu berkat4 "\ilahai Nabi Allall ryakatr
engkau katakan kepadamerekabahwa engkau telah sampai ke Baitul Maqdis
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pada malam ini?." Beliau me,njawab, "Ia". Abu Balrarberkat4'Wahai Nabi

AllalL ceritakan kepadaku sesungguhnya aku pemah me,ndatanginya."

Maka Rasulullah SAW bersabda, "@aitul Maqdis pun dihadapkan)

untukku sehingga aku melihatrla." Rasulullah SAW lalu menyebutkan ciri-

cirinya kepadaAbu Bakar sehinggaAbu Bakar berkata'Engkau benar. Aku

bersal<si batrwa engfuau adalah utusanAllatr." Setiry kali beliau menpbufl<an

satu cirinya kepadanya ia berkata, "Engkau benat''. Aku bersaksi bahwa

engftau adalah utusan Allah."

Hingga ketika usai Rasulullah SAW b€rsaMa kepadaAbu Bakar RA',

'Dan engkau adalahAbu BakarAsh-Shiddiq 6ang me,rnbenarkan)". Ketika

itu beliau menamaiqraash-Shiddiq (orang png me,nrbenarkan).

Al Hasan berkata: Untuk orang-orang ),ang murtad dari Islam Allah

SWTmenurunkaru
-r,t,$la6bl ;fi ur.fi w;i r:,'r"n$ Lv,i <$[l4 d\y
t S (.iL $ iL-i 6'&'h" gt;vft,i';r,riifi'*;1ii,,,6,

@
" Dan Karni tidak menj adikan rnimpi yang telah Kami perlihatlan

kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi nanusia dan (begitu pula)

pohon kayt yang terlattuk dalam Al Qur'an. Dan Kami menalafi-

nahii mercka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar

kcdurhalcaan merekn. " (Qs.Al Israa' [7]: 60)

Demikimlah haditsAl Ilasan tentang isra' Rasulullah SAW dan s$agian

dari hadits Qatadah yang masuk ke dalamnya. Sisa kisah isra' yang lain

disebutkan dari orang-orang png lebih dahulu di dalam siratr (sejarah).

IbnuAbbas berkat4 '?ohon ini adalahbani Umalr5rah. Sesungguhnlaa

Nabi SAW me,nafikanAl Hakam.r384 hf adalah pendapat yang lemah dan

r3u Disebutkan olehlbnuKatsir dalamtafsimya (5/90) daniabqkzb""Dia gbarib dan

lemah".
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mengada-ada karena surah ini tunm di Makkah, sehingga taloril ini sangat

jauh. Kecualijika ayat ini turun di Madinah. Sedangkan hal itu tidak benar."

Aislah telatr berkatakepada Marwan, "SemogaAllatr melalant alahmu

sedangkan kamu ada di dalam tulang shulbinya maka engkau adalatr sebagian

dari laknatAllah."t3Es Ialuberfirman : 6l';2rt g ";tlfl *;,:.:t't "...Dan

(begitu pula) pohon kayu yang terhttuk dalam Al Qur'an."

Sedangkan di dalamAl Qur'an tidak berlangsung laknat untuk pohon

itu, akan tetapi Allah melalcnat orang-orang kafir dan mereka adalah

pemakannla. Artinya: Pohon yang terlaknat di dalam Al Qur' an, merekalah

)nang me,makanrya- Bisajadi fang derrikian ini adalah model ungkryan orang

Arab terhadry setiap makanan yang dibenci dan berbahaya serta terlaknat.

IbnuAbbas berkata,'?ohon lang dilalmat adalah pohon lang merimbuni

pohon lain sehingga mematikannya, dengan kata la;tn: Kasytts."r386

;i3'h " Dan kami menahtt-nalati mereka." Maksudny4 dengan
t.r.

pohon Zaqqum 

"L.i 

(i "tetapi yang demikian itu hanyalah menambah

pada mercka... ". Me,nakut-nakuti tidak menarnbatr melainkan kelarfuran.

FirmanAllah:

&iv Jtt,Ht $ ffi4"5 i sglrt +ti zh;I;;l. ortt ty
"4 t',':,Y ,sfif'';&E;siat3@ti9 ': iLL;L

ry$l-Atli'

r3t5 Disebutkan olehAsy-Syatrkani dzlamFath Al Qadir (31340) dengan maknanya ia
berkata, "Di dalamya bentuk nakirah".

1386 Disebutkan oleh Ath-Thabti dalan Jami' Al Bayan (1517 9),Al Mawardi dalam
tzfsimya(21443)danAbuHayyandalamAlBahr(6155\.
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"Dan (ingetlah), tatkala Kami berfirman l<cpada para malaikat:

'S uj udlah kamu s em ua leepada Adam ", lalu mereka suj ud kecuali

Iblis. Dia berkata: "Apakah aku alean sujud kepada orang yang

Engkau ciptakan dari tanah?'. Dia (Iblis) berkata: "Terangkanlah
kepadalru inikah orangnya yang Engkau muliakan atas diriku?

Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai

luri kianat, niscaya benar-benar aken aku sesatkan keturunannya,

kecuali"sebagian lcecil" (Qs. AI Israa' |7lz 6l-62)

FirmanAllah SWT, i59 bfui lAjA. * ty "Dan (ingatlah),

tatlrala Kami berfirman kepada para malaikat: 'Sujudlah kamu semua

kepda Adan'." Didahulukan penyebutan keberadaan syetan adalatr musuh

manusia sehingga kalimat merambat untuk menyebutkanAdam. Artinya:

Ingatlah kems kepala orang-orang rnuryrik dan kelancangan mereka kepada

Rabb merek4 yang sama dengan kisah lblis ketika maksiat kepada Rabbnya

dan enggan bersujud lalu mengatakan apa 1,rang ia katakan. Itu adalah apa

yang disampaikan olehAllatr SWT dalam firman-Nya, ,#.!,$li'a5
(+j-r\i d.&f;J,3 *...lalu mereka suiud kecuali lbtis. Dia
berlrata: 'Apakah aht akan sujud kepada orangyang Engkau ciptakan

dari tanah?'." dengan kata lain: batrannya dari tanah. hi adalah bentuk

permyaan rmrk p€ngindrtra" Hal ini telah dibahas dalffir masdah penciptaar

Adam di tafsir rurahAl Baqarah danAl.An'aarnt387.

Lfi;:f Jti "Dia (Ibtis) berkata:'Terangkanlah trepadalcu...' ."
Maksudnya, Iblis ber*da Huruf fraladal ah taukid @enegasan) rmtuk orang

keduaperernpuan.r3ss

1387 Lih. Tafsir ayat 3 I surah Al Baqarah dan ayat 2 surahAl An'aam
r38E Lilr. I'rab Al Qur' aa karya An-Nuhas (21 432).
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& ,, ",F o;ft t':6 *Inikah orangnya yang Engkau muliakan

atas diriht?." Maksudnya, lebih Engkau utamakan atas diriku. Dia (Iblis)

berpendapat batrwa esensi api lebih baik daripada esensi tanatr sedangkan

dia tidak mengetahui batrwa inti (molekul) sama saja. Hal ini telatr dibatras

dalam suratr Al lfraaf.t3se Dan tk (tnttat) dinisbatkan kepada i;.'fif
(Teranglranlafr). Sedangk* o+fi Oand adalahna'atnya. Al Ilvam adalah

sebuatr nama yang mencakup segala sesuatu yang terpuji. Di dalam kalimat

ituadapenghilangankat4asalnya: litzi u'J.,:Ab'd5l ,s$ $h * e7l
, f 

'n'ri;llt rtt'U Gii, i2 1So*poikan kepadaht tentang orang ini
yang Englrau utamalcan atas dirilat. Kenapa Engkau utamakan dia

sedanglran Englcau telah menciptakanlru dai api dan Engkau ciptakan

dia dari tanahz). Dhilangkan l<ata itu l<arena pendengar telatr mengetahuiryra.

Dikatakarl'"Tidak adakepentinganpadapengadaan lang dihilangkm."

Maksudqa4 Apakah Engkau melihat orang ini, yang telah Engkau utamakan

atas diriku, pasti aku akan lakukan terhadapnya demikian dan demikian.

Makna $r"F\ "niscaya benar-benar akan aht sesatkaz," dalarl

ungkapan IbnuAbbas, '?asti aku akan kuasai atas 1ns1's[53."r3e0

Sedangkan )ang dikatakan olehAl Farra' t3er dan Mujahi{ '?asti akan

akuliputimereka"r3e

Ibnu Zai{ '?asti akan aku sesatkan mereka."r3e3 Semua makna ifu

r38e Lih. Tafsir ayat 12 sruahAlA raf.
r3e0DisebutkanolehAth-ThabaidatanJami'Al Bayan(15/80),An-Nuhas ddaml'rab

Al Qur'an (21432), Al }dawardi dalam taftinrya Q/443),IbnuAthiyah dalamAl Muhanar
Al Wajiz(lO/318),IbnuKatsirdalamtafsimya(5/90) danlbnuHayyandalam Al BahrAl
Muhith(6158\.

t3et Lih. Ma'ani Al Qur'ankaryaryz(21127).
r3e2 DisebutkanolehAth-ThabaridalamJami'Al Bayan(15/80),An-Nuhas dalaml'rab

Al Qur' an (21 432), Ibm,Katsir dalam taft inrya (5/9 I ).
r3e3 DisebutkanolehAl Mauxardi dalamtafsimya (21432)deagantidakrnenasabkanqra

kepada siapapun. Juga oleh Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (10131 8) dengan
menisbatkannya kepada Ibnu Zaid, Ibnu Katsir dala:n tafsimya (5/9 I ) dan Abu Hay5ran
dabnAlBahr(6/58).
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sangat berdekatan. Maksudnya, pasti akan aku cerabut anak-cucu mereka

denganpenyimpangan dan kesesatan dan pasti akan aku hancurkan mereka

Diriwayatkan dari orang-orang Arab: 7\Jt 
"rVtCUbr 

(belalang

menghabiskan se,mua tanaman). r3s.

Dikatakan pul4 "Artinya: Pasti akan aku giring merekake mana aku

mau dan aku sair mereka ke mana aku kehe,ndaki." Dari ungkapan mereka:

kz 'l3iilt *l ;pr',5:, artinya aku pasang tali kendali pada mulut

lcuda Demikiar iryr,k.ata l?9f . p*arprt pertama sama dengan pandangan

ini, karena berke,naan de,ngan tanaman adalatr pembinasaan total. Seorang

penyairberkata,

'i;:>lrc, )<- JLt:# lAl3r'^L ',!51 ;<2f
'durg$f'sag

Aht adukan paceHik kepadamu yang telah menguras

daya dan upaya kami dan melemahkannya pula

membinasakan harta kami dan mencabut semuanyal3et
,
1qt, {t "kectali sebagian kccil." Maksudnya, orang-orang }ang

terpelihara Mereka adalah orang-orang yang disebutkan olehAllah dalarn

firman-Nya, ii^t )rb-t! uj ,s;V'cl "sesungguhnya hamba-

hanba-Ku, kamu t'tdak dapat b erhns a atas mercka." Sesunggubnya Iblis

mengatakmdmftimhmyakuena ssngkam saja S6agimma firmmAllah

t3xLih. LbanAl 'Arab,cntri: .JE,.
t3e5 Dalil p€,nguat yang disebutkan olehAth-Thabari dalamJami'Al Baydn (15/80),

AbuUbaidah dalam,MajazAlQur'an(1R84),AlMawardidalamta&irrya(7143),Ibnu
Athiyah dalarn Al Muhanar Al Wajiz (101318), Asy-Syaukani daten Fath Al Qadir (31

341) de,ngan tidak D€Ndsbatkannya kepada seonnglrun di antara mereka.- Ini adalah
perdapatya: ',z6;+l artinya: -"oghil"ogtan.-bitatakag: fr '.ilhl 716rrt, '

-"-Uiura"ya. Sedaigkan ungkapsalyl, dil;*y dikatakan: ,Pf '& artinya aku
memrtuskannya dan mencerabutnya.
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SWT, ,r&',#)7*it$ i'zi', ,,Dan sesungguhnya lblis telah dapat

membulailran kebenaran sangkaannya." (Qs. Saba' [34]:20), atau dia

mengetatrui di antaratabiat manusia dominasi slnahwat atas mereka. Atau

dibangun di atas ungkapan para malaikat, til :4.€y.rt',rt|
"....Mengapa Engkau hendak menjadikan (khahfah) di bumi itu orang

yang alran membuat lcerusalcanpadanya... " (Qs.Al Baqarah [2]: 30).Al

Hasan berkata, "Dia menpngka demikian karena dia membuat ganggu.ul

kepada Adam AS sehingga tidak menemukan kehendak yang keras

darinya"l3e6

FlrmanAllah:

6ji fi'; fir; f,# sy * q,* *';t Ae
oTuhan herfirman: uPergilah, barangsiapa di antara merekayang

mengikuti kama, maka sesungguhnya neraka Jahannam adalah

balasanmu semuo, sebagai suatu pembalasan yang cukup.'
(Qs.Al Israa' [17]: 63)

Firman Allah SWT, ,";'n dlt " Tuhan berfirman : ' Petgilah . . . ." Ini
adalah perintah untukpenghinaan IUaksu&Da, belsungguh-sungguhlah Kani
telalr me,mberimu tangguh- A;ri r# " Barangsiapa di antara mercla yang

mengihtti kamu." Maksudnya, mentaatimu dari kalangan bani Adam.

6j'i lif fit? t!1+ Jry "Maka sesunssuhnya neraka
Jahannam adalah balasanmu setnua, sebagai suatu pembalasan yang

anhtp." Mat'sudn)ra, ban1mL "'z

r3s Disebutkan olehAbu Hayyan dalxroAl Bahr Al Muhith (6/58).
r3e7 Disebutkan olehAth-Thab ari dzlamJami'Al Bayan ( l5/80) dari Mujahid.
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Dari Mujatrid dan lainnya, adalatl dengan zashb sebagumasMar.

Dikatakan, *?.,: xi tT.;\ A ry, Jr;sr ii ,;i a}l ui:t-.Katakerjaini

lazim (nfrursl&f dn mun' addi (n?nsin}.

X'irmanAllah:

< v.i3 atJ# * + .tr'a a$4 &, i zi"ei,r, :Hts
$1 ij:;rr i U c't"i i'; )'rt$r )i\rt c#*s

@r"9
"Dan hasunglah siapayang kamu sanggupi di antara mereka

dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap merekapasukan

berkuda dan pasukanma yang berialan kaki dan berserikatlah

dengan merekapada harta dan anak-anak dan beriianiilah mereka.

Dan tidak ada yang diianiikan ol.eh syetan hepada merelca

melainkan tipuan belaka.n (Qs AI IsraC 1l7lt 64)

palrn ayat ini dibahas enam masalah:

Pefiana:FirmalAllah SWT, 3$t'5 " Dut haxmglalt" I\dak$tdn1a,

gelincidmn dmjadikm diahinal3es Asalnya adalahpemunrsm" Yarg demikim

itn s$aeaimmakalimat +i, l'* jiikapakaim ituputus. Sedmgkm atiry"a

menggelircidrmya adalah dargro merutslsunu dri kebenrm untuk fokus

kepadalrya lalu dia dirundung rasa takut, dengan kata lain: me'lnbiarkanqa-

Sehingga duduk dengan tidak tenan g. )iili't "Dan hasunglah" adalah

perintah yang melemahkan. Maksudnya, engkau tidak akan mampu

menyesatkan seoranpun dar engfau tidak memiliki kekuasaan atas seseorary;

tsesLiLJrrlni'Al Bayan(l5t8l\,Ma'aniAlfur'anbryaAn-Nuhas (4/172)datTafsir

AlMawardiQl4a4).

Surah AI lsraa



maka lakukan apa-apa )xang kamu kehendaki.

Kedua: Firman Allatr SWI, e$4 " Dengan aj akanmu". aj akanryra

adalah semua hal yang me,ngajak kepada maksiat kepadaAllah SWI'.r3ee

Dari Ibnu Abbas dan Mujahid, "Lagt1 senrling dan main-main."r40o

Menuurt Acth-Dhahhak, "Suara seruling."r{l Adam, AS menetapkan

kediauran anak-anak Habil di puncak gunung. Sedangkan anak-anak Qabil
di bawahnya dan di antara mereka ada gadis-gadis cantik. Maka

berserulinglah orang terlaknat sehingga mereka tidak marnpu menatran diri
sehingga bercampur aktrimyamereka berzinar@ De,rrikian disebutkan oleh

Al Ghaznawi. Dikatakan pril4" rls3i4 (dengan aj alcanmu) adatah dengan

godammu"ls.

Ketiga: Firman Allah SWT, -lll'.,3&.b * +13 "Don
lrerahlanlah terhadap mercka pasukan berhtda dan pasukanmu yang

bajalankaki."Asalkataijloobdalah derrganriuholehseormg

Dilatakan:'*jti'4;Sr 5 (ry1 *trtiryaadalah $ura-$rar?-

Daril@taitubisaengtarkatakan: fjfu@ercka dagntarn,did.
Jngil ,.,li. 'rile;O ,* J';ai|t1;:5 ,b:t *'rlh;J ..Lg"- tl,lt *(ryt\tir'e ;j['.i?; artinya adalah mengerahkan pasukan kepada

merekars l![akaartinlaadalah mengerabkanpasukmkepadamereka setiry

t3eDisebutkanolehAft-Thabari dirnJaai'll Bayan(15/81) darilbnuAbbas. Juga
olehAllvlawardidalamtaftirntrd (A444),lbNIGbirdala'nta8iml"a(5/91),IbmrAeiydh
dalmAl Mulnrrar Al Wajb (lOBlQ, Abu Hay5ran daletn Al Bahr Al Muhith (6/58) dan
IbnuAl Arabi dalarn Al Ahkan Q I l2l7).
'e Disebutkan olehAth-Thabari d^tnn Jami'Al Bayan (15/81) dari Mujahid. Juga

olehAn-Nuhas dalenll[4'411iAlQur'an(4/172),Al]vlawardidal"mtafsirn]ra (2t444),
Ibnu Katsir dalam tafsirrya (5191),IbmAthi),ah dalzmAl Mulnnar Al Wajiz (lDl3te
dan Abu Halyan dalrlo' Al B ahr (d5E).
t{t Disebutkan olehAl Mawardi dalam tafsiraya (?4a4) danAbu Ilayyan (6/58).
r@ Keduanya disebutkan olehAbu Halyan dalan Al Bahr Al Muhith (6/58).
rG Kednaq,a disebutkan olehAbuHalyan dalamAl Bahr Al Muhith (6/53).
rao' Lih. Lisan Al'Arab, enfr: u,!2.
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kali engkau marnpu menrbuat tipu-daya menghadapi mereka Kebanyakan

para ahli tafsir mengatakan, "Yang dikehendaki adalah semua penunggang

dan pejalan kaki menuju kemaksiatan kepadaAllah SWT."

Sedangkan Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah rnengatakan,

"Sesungguhnya dia rnerniliki.lnrda dan pastrkan jin dan rnanusia setiap

pexunggang danpejalankaki menuju kqnalsiatan kepadaAllah SWT maka

dia adalah bagian dari pasrkan berkuda dan pasukan pejatankaki lblis."r4os

Sa'id bin Jubair dan Mujatrid meriwayatkan dari IbnuAbbas bahwa

dia bqlrata "Setip penmggang kuda yang berjalan derri kemdrsi atffil<epada

Allatr SWT dan setiap pejalan kaki beqjalan rnenuju kemaksiatan kepada

Allah SWT, setiap orang yang melakukan hal yang diharamkan dan setiap

anak zina adaldr kar€,na syetan. "re

Ar-Rajlu adalah bentuk jarnak dari raqjil (pastrkan pejalan kaki),

seperti: shakbun dat shaahibun.Hafshmembaca: '+tt dengan kasratr

pada huruf jiirn dan keduanya adalatr dua kata yang berbeda artinya.

Dikatakaru "rajlun danrqjilw arti keduanya adalah pasukan pejalan kaki

(raajilun);'

Sedangkan Eaimah dan Qatadah menrbacanya: 4.8is (dan para

t okohmu) dengan bentuk j amak.' *'

Keempat: ;aifiS )i$ A *tuS "Dan berserikatlah

dangan merelca pada hota dan anak-ana&." Maksudnla, jadikantah dirimu

tG Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (15/81) dari Mujahid dan

Qatadah. Juga olefu Ibnu Athiyah dzlarn Al Muharrar Al Wajiz (lol3l9), Ibnu Katsir
dalamtafsirnya (5/91) danAbu Hagran dalam Al Bahr Al Muhith<6158).

t6DisebutkanolehAn-Nuhas dalanMa'aniAlQur'an(41173)darilbnuAbbas.Juga
olehAs-Suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur @/ 192).

rro qira'ah ini disebutkan oleh An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an (4/173), Ibnu
Athiydh dalarn Al Muharrar Al Wajiz (L01319), Abu Hay5ran dzlamAl Bahr (6/59) dan ini
bagian dari qira' ah yang menyimpang sebagaimana dalam Al Muhtasib (2122).
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anggota serikat dalam hal itu Sdringga engkau berserikat de,ngannya dalam

hal hananya dan membelanjakannya untuk kemaksiatan kepadaAllatr.t&

Demikian dikalakan oletr Al tlasan

Adapula yang mengdakarl'Dia adaldr apa-apa )ang mereka dapatkan

yang tidak halal bagi mereka"ro Demikian dikatakan oleh Mujatrid.

IbnuAbbas bqkaf4 "Apa-ea yang mereka haramkan b ervpa bahiirah

(mtabetina lang diliakan sdelah dibelatr telingany4 telah be,ranak lima dan

lang terakhir jarfiar), saa'ibah (trfiabetina yang diliarkan karena nadz.ar),

washiilah (dombajantan ng terlatrir kembar dua dengan seekor betina)

dan foaam (tntajmtur dilid(m se*datr mernhrat bunting betina sepuhfi kali)."

Juga dikatakan oleh Qatadab"

Adh-Dhahhak "Apa-apa yang mereka sembelih untuk

(persenrbahan terhadry) tuhan-tuhan mex'eka"r4ro

Sedangkan Al Aulaad dlkatakaa'Mereka adalah anak-anak zira."t4tt

Demikian dikatakan oleh Mujahi{ Adh-Dhahhak danAbdullah bin Abbas.

Pendapatrya batrwa hal itu adalah rya-apa )ang mereka bunuh benrpa anak-

anak rnereka dan dosa-dosa yang mereka lakukan. rar2

Dari IbnuAbbas, dia mengatakaq '?enamanrl yang mereka berikan,

rG DisebutkanolehAth.Thabari deletnJami'Al Bayan(l5/82) dariAl Hasandanlain-
lainnya. Juga oleh Ibnu 11a5fu delam ta8imya (5/92).

t@ Disebutkan olehAth-Thabai dalamJami' Al Bayan (l 5/8 I dan 82) dari Mujahid.
Juga olehAl Mawardi dalam aftimya @laag.

r'r0 Disebuttan olehAth-Thabaridalerr.Jami'Al Bayan (15/82) dar.i Adh-Dhahhak
Juga olehAl mawardi dalamtafsimya QlaA) dan f$u Hayyan dalamAl Bahr Al Muhith
(d5e).

rarr Disebutkan oleh Ath-Thabafi r{alarn Jami'Al Bayan (15182) dari Ibnu Abbas,
Mujahid danAdh-Dhahhek Juga olehAl Mawardi dalam tafsimya (21444) d"n Ibnu
Katsir dalam tafsirrya (5/92).

rar2 DisebutkanolehAth-ThabaidalzmJami'Al Bayan (15/83) dari IbnuAbbas. juga
oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (21 4$ danlbnnKatsir dalam tafsirnya (5/92).



laitu: Abdul Harits,AMul'UzzaAMul I-aatadanAMuqqams dan semacam

itu"rltr

Dikatakan jug4 "Mewamai anak-anak mereka dengan kekufuran

hingga menj adikan mereka orang-orang Yatrudi atau Nasrani, dengan cara

direndam dalam air (baca: pembabtisan)."r4r4 Demikian dikatakan oleh

Qatadah.

S edangkan pendapat lainnla, diriwayatkan dari Muj ahi4 ia be*ata

"Jika seorang $urmi me,ncampud istrinla dengan tanpa basmalah makajin

menyatu pada kemaluannla lalu bersetubuh dengannp-"r4rs Yang d€xniHan

adatah firmmAllah SwT, @ ii6 {S # :A :#. ;J " ...tidakpur*h

disentuh oleh manusia sebelum merelca (penghuni-penghuni sutga yang

menj adi suami mereka), dan tidak pula oleh j in " (Qs. Ar-Ratrmaan [5 5] :

56 dan 7 4), datakan datang penj elasannya. Diriwayatkan dari Aisya[ ia

berkata: Rasulullatl SAW bersabda,

i-Jir :Ju t ;:'riljl 6: ,*ut J';r 6-

"Sungguh di antara kalian ada mugharrabun"'. Aht katakan,

"Wahai Rasulullah, apalcah mughanabun itu? ". Beliau meniawab,

"Orang-orang yang berserilcat denganTiz. " (HR. At-Tirmidzi dan

Al Hakim dal am Nmtadir Al Ushut)

Al Harawi berkatq "Mereka dinamakan 'mugharrabun' Y'areta

mereka kemasukan gangguan aneh."

rar3 DisebutkanolehAth-ThabuidalamJami'Al Bayan (15/83) darilbnuAbbas. Juga

olehAl Mawardi dalam tafsir:ryra (21444) danAbu Hayyan dalanAl Bahr Al Muhith (61

se).
rara Disebutkan olehAth-Thabai dalamJami'Al Bayan (15/83) dari Qatadah. Juga

olehAl Mawardi dalam tafsirnya (214M) danlbnu Katsir dalamtafsimya (5/92).
r4rs Disebutkan olehAbu Halyan dalam Al Bahr Al Muhith (6159).

, l! .'64! .2'. n

:-di .ua.j; fr ot

El.t.-t.^..rilt#!*
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At-Tirmidzi danAl Hakim berkata, "Jin memiliki berbagai macam

perlombaan dengan bangsa manusia dalam berbagai hal dan dalam hal

percampuran laki-laki danperempuan. Sehingga di antarajin ada >ang kawin

denagn bangasa manusia Balqis, seorang ratu Saba', salatr satu dari kedua

orang tuanya adalah dari bangsajin. krryaAllah akan datang pe,lrjelasannl,a"

Kelima: Firman Allah SWT, l.J,U. i "Dan beri janjilah mereka."

Maksudnyra, beri mereka angan-angan kosong bahwa tidak ada kiamat dan

tidak ada hisab. Danjika ada hisab, surga dan neraka maka kalian pasti alcan

lebih diutamakan masuk surga dari orang lain. Hal itu dikuatkan oleh firman

Allah swr, @(,rp $1 i$:hi';uci#s"+l,syetan itu
memberilcan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-

angan kosong pada mereka, padahal syetan itu tidak menjanjikan

lrepada mereka selain dari tipuan belaka. " (Qs.An-Nisaa' fal: 1.2:0)

Maksudnya, suatu kebatilan. Juga dikatak*, *"jbJ (dan beri
j anjilah mereka). Maksudnya, beri mereka janji kemenangan atas orang-

orang lang mereka kehendaki dengar keburukan-" Hal dexnikian bagr syetan

menjadi bahan ancaman dan peringatan.

Dikatakan pula, '?enyepelean atas syetan dan siapa saja yang

merlgih.ilin5ia-"

Kenon: Ayd.m€rutuHrm penghaanm s€rulins lagu darpernrainm,

benlasarkanfinnanAllahswT, #*lS jU4 fi, jl-*ai i'ri*V
"Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan

ajalranmu, dan kerahkanlah terhadap mereka... " ini menurut pendapat

Mujahid-

Apa s{a yang memryakan suara syetan atau perbuatannya dan hal-hal

png sejalan de,ngan seurua itu maka wajib bagi kita menj auhinya.

Diriwayatkan oleh Nafi ' dari Ibnu Umar batrwa dia me,ndengar suara

seruling sehingga ia menutup kedua telinganya dengan jarinya dan
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me,nrbelokkan binatang hrngganganrqa dari rahjalan serayaberl<afa'lMalni

Nafi', apakah e,ngkau mendengarnya?" Maka aku katakan, 'Ya". Ialu dia

tenrs berlalu hingga aku katakan kepadanyq "Tidak terdengar lagi." Lalu dia

meletalkankedua tanganrrya dan mengenrbalikan binatang tunggangannya

ke arah jalan seraya berkata, "Aku pemah melihat Rasulullah SAW ketika

mende,ngar suara senrling lalu beliau melakukan sedemikian tadi."r'rr6

Para ulama kita (Madzhab lvlaliki) mengatakan, "Iika demikian )ang

mereka lakukan terhadap suara png keluar dari kelunrsan, maka bagaimana

dengan lagu dqn musik di zaman sekarang ini."Akan adapenjelasan lebih

lanjut nnhrk masalah ini dalam surah Luqmaanrat7 inrya Allah Ib' ala.

FlrmanAIah:

39; c.r;/, Gs"ii^r" * 3i H,sV b)

"sesungguhnya hamba-hamba-Ku, kama tidak dapd berkuosa atas

mereka. Dan cakaplah Tuhan-mu sebagai Penjaga.'

(Qs.AI Israa' [11: 60

Firman Allah swr, L;& * -4i i qVL!
"Sesungguhnya hamba-hamba-Ku, kamu tidak dapat berhtasa atas

mereka." Ibnu Abbas b€rkat4'Mereka adalah orang-orang muhnin, dan

hal ini telah dij€laskm.'arte

$+. S el 5S "Dan athrytah Tuhan'mu sebagai Peniaga)'

N{arsuAryra, penjaga dari gangguan Iblis dan dai tipu{apnp serta makarya

>mgsangatburuk

r'r5 r{R Abu Daud pada pembahasan tentang etika.
t't7 Yaitu pada tafsir ayat 6 surah ini.
trte Lih. Thfsir ayat 42 surahAl Hijr.



(oi-&.3(
. uTuhan-mu.adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan

untukmu, agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya-

Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu."

(Qs.At Israa' [17]: 66)

Firman Allah SwT, fl a -fitirt'Q u* o;fr $35
"Tuhan-mu adalah yang melayarkan lapal-kapal di lautan". Al lzjaa'
adalah pengendalian. Yang demikian sebagaimana firman Allah SWT,

(.c€ cr'j-'$fr'oii t, *Tidakkah kamu melihat bahwa Attah mengarak

" (QsAn-nuur p$: a!. Sedangkan seorangpenyairberkat4

LAr ey G y( i ,y,t- ^41 o';t i5r'St rfy-

Wahai penunggang yang mengmdalikan tunggangannya

Yang bertanya kepada bani Asad srmra apa ini?tue

Kemuidrala bj aa' al fulk adalah mengendalikannlna dengan angin lang
sangat lernbut.ra2ol l fulk disini adalah bentukjamak dan telatr dijelaskan di

atas.la2l

tate Dalil penguat pada Ar-Ruwaisyid bin Katsir Ath-Thaiy - sebagairnana dalam As-
Saan-Inijuga sebagiandari dalilpenduhmgAlMawardi dalamafsirnya (2/445),Ibnu
Aqil dalaml I Musa'id ala Tashil Al Fawa'id (31306) danAsy-Syaukani ddamFath Al
QadirQRaA).

r42o Lih. Lisan Al 'Arab,enti; t2i.
r'2t Lih. Tafsir ayat 164 dari surahAl Baqarah.

,f) --rtX,y lr,-+).a$ A al;,rt H ci,s ifi &3
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Sedangkan Al Bahr adalatr air banyalc, baik tawar atau asin. Namtm

nana ini lebih bmpk menunjukkan kepada airyarg asin Alat ini manrnjukkan

ketentuan adarya berbagai nihnat dan kanrniaAllah atas para hamba-Nya.

Maksudnp, Rabb kalian yang memrberikan nihat kepada kalian benrya itu

dan ini, makajangan selartukan sesuatu apapun dengan-Nya.

-41X o. l;;iiJ,"Agar lcamu mencari sebagian dari trantnia-Nya."

tvtatrsuanyar dalam beftagai macam perdagangan" tlal ini tetah dijelasken di

atas.ta2z G;'& 3( li1 "s"rungguhnya Dia adalah Maha

P eny ay ang t erhadap mu."

FirmanAllah:

&# urS"lri1.!1'c,rL fi i',8 ffi afz:i i?s sy

@rrrrt1-;;1{UiS"f*Fffr
oDan apobilo kamu ditimpa bahaya di laaton, niscaya hilanglah

siapa yang kamu seru kecuoli Dio. Maka tatkala Dia

menyelantolfu.n lumu lce daratanr lumu berpaling. Dan manusia

iu adolah selalu tidak berterima lilsih." (Qs. Al Israa' ll7lz 67)

Firman Allah SwT, f, A X"rt'f:; tiy "Dan apabila karnu

ditimpa balwya di la*an." Adh-Dhrzr adalatr sebuah lafazh 1mg mencakup

rasatakuttenggelarndanbertalranuntuktidakberlari.Iugakondisi-kondisi

seram sehingga memsa guncang dan te,rombang-ambing.

i$-'l1ttji.:C,;'J:, "Niscava hitangtah siapa yang pamu seru

1122 LiIL Tafsir ayat I 98 dalam strahAl Baqarah-
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lreanali Dia." Dhalla artiqra binasa dan hilang. hi adalah ungkapan

merendahkan bagi ormg png mengalar ada tuhar selainAllah" Artinya dalan

ayat ini,'brmg-oranglCIfirberkqakinmbatrwapatung-pafimgmemiliki daya

perryrerrbuh dan keutamaan lvlasing-masing dari merreka memiliki fitah png

benar-benar mengetahui bahwapatung-patung itu tidak mampu melindungi

merdradanbahwapatung-pahmg itu tidakmaniliki kr5adi masapng sangat

sulit Sehingga akhimya olehAllah mereka dib€ri taufik dengm adanya keadaan

laut png sampai mernutuskan segala trpaya."

F+i{t & tl uii *Mol* tatkala Dia menvelamatkan kamu

lre daratan knmu berpaling." Maksudny4 dari sikap ikhlas. &!i o'{S

(trli "Dan manusia itu adalah selalu tidakberterima lcasih." Manusia

dalam ayat ini adalatr orang kafir. Dikatakan pula, 'Thbiat manusia adalatt

mengingkai nihnat kcuali orarg png dipelihara olehAllab-" Al itu m adalah

lafi,zhyaigmenunjuldrm jenis.

FirmanAllah:

$ ii t+L'4 j-,i'rv.J q6'&:* ol *"rfil
@'\#'rtsitg

nMaka apakah kanu merasa aman (dari huhaman Tahan) yang

menjungffir-balihkan sebagian daratan bersama kamu atau Dia

meniuphan (angin heras yang membawa) batu-batu kecil? Dan

kamu tidak akan mendapat seorang pelindungpun bagi kamu."

(Qs.AI Israa' [17]: 68)

FirmanAllahswr, fr +.6 ;*.* ti *rftl *Ma*aapalmh

lramu merasa aman @am huhtman Tuhan) yang menjungkir-balikkan



sebagian daratan bersama lcamu." Nlatr menjelaskan bahwa Dia Maha

Kuasa untuk merrbinasakan mereka di daratan sekalipun merd<a telah selmtat

di lantan. z{ I lfiosfu adala}r ketika bumi lebur dengan segala sesuatu

Dikatakan:'+ i sebuatrsumuryangtelahbinasa "r;-t* tie irto
matatelatrmasukkedalamkelopakryadikepala \e rU b i* irka
s6nahmata airtelahmengering aimya !;3lr #yzlcni: matahari sudatt

terlihat teftalang oleh hmi.

AbuAmru berkata, "'&il'tadalah sebuah $mur )ang digali di da€rah

berbatuan sehingga airnya selalu banyak dan tidak p€D10h berlcuramg."trz

Bentukjemaknyaadalah "JS.Sedangkan'l, *gadalahbagiandaratan.

Langit adalah sisi karena setelah terttrtup maka dia di sisi. Demikian juga

karena latrt itu sisi danbumi adalah sisi png lain

Dikatakan pul4'Mereka berada di pantai dan pantai itu adalah sisi

daratan. Mereka berada di situ sangat aman dari hal-hal yang mengerikan

yang datang dari [aut. MakaAllah menakut-nakuti mereka ketika aman di

daratan sebagaimana Dia menakut-naktrti merekaketika di lautan-"

lbL 'H" Li il "Atant Dia meniupkan (angin keras yang

membmva) batu-batu kecil?." Maksudnla, angn yang sangat kencang yaitu

anginlmg manpumelemparkankerikil-kerikil k@i1.1121 D€mikian dikatakan

oleh Abu Ubaidah At Qutabi.

Sedangkan Qatadatr berkata, "Yakni: bebatuan dari langit yang

menghuj ani mereka sebagaimana png terj adi di zaman l<autrr Luth-"ra6

1123 Lih Lisan Al'Arab, enfri: ui--;.
taa Dalam Maj az Al Qur' ankaryaAbu Ubaidah (1/385) "ngin ribut berhembus sangat

lrlrt L Lih. Ma' ani Al Qur' an (4I 17 5).
r'x Sebuah atsar dari Qatadah yang disebutkan oleh Asy-Syaukani dalan Fath Al

Qadir (31345) dan dia tidak rnenyandarkannya kcpada seorangprmjuga. Sedangkan
dzbmAl Bahr Al Muhith (6160). Qatadah berkata, "Al flasib adalah bebahran".
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Dkdakanrnfirk s*entrk arm png mulai melerryakm mbun bahwa

dra adalah haasib sedangkan untuk angn >ang sedang me,mbawa debu dan

k€rikil adalah lroas ib atal fuashibah jttgL"ta26

Iabidbeftat4

# ;p lr q6}J # q)!f ,y -?'ol q)L'o;
Berlangsung padanya hingga mengosongkan penghuninya

Diaklrim semunya dengan topan dengan semuo kcrikilnysttzt

AlFarazdaqb€ftat4

;p rfri i-rs *-"q # 6.-A Trirt 6*'$;il
Mereka menuju utara Syam menghaiar kita

Dengan kerildl laksana pemintal benang yang teruraita2s

'l-a. 3filtp9 f "Dan kamu tidak apan mendapat seorang

pelindungtun bagi kamu." Maksudnya, penjaga dan penolong yang

mencegah kalian dad siksaanAllah.

r'26 LilL Lisan Al'Arab, enti: t *.
1127 Sebuah dalil penguat dalam Al-Lisan (entri: \-e') dan dalam I sh-Shihhah (ll

n2\.

"r Sebnah dalil penguat dalam Al Bahr Al Muhith (6145) dan Fath Al Qadir (31345).

FrtlTafsir A[ Qurthubi



FirmanAllah:

oAtau apakah kamu meraso aman dari dikembalikan-Nya kanu ke

lout sekoli lagi,lolu Dia meniupkan otas kana angin topan dan

ditenggelamlcan-Nya leama disebabkan lrcluftranmu Dan kona
tidok akan mendapat seorong penolongpun dalam hal ini terhadap

6iksam) Kami.n (Qs.AI Israa' llTlz 69)

FinnanAllah swT, *d'rr| y'l'$ ttl *rf ;it "Atau apatrah

lrarnu merasa aman dari dikembalilan-Nya lamu lce laut sekali lagt."

Maksudnya, ke dalam tar$. eL[l cr trvts '# i.$ "Lalu Dia
meniuplan atas kamu angin topan." Al Qaasif adalah angn yang sangat

kencang yang memporak-porandakan de,ngan sangat cepat. Asalnya :

'rill- r;tliiai artiqra menghanoukan sesuatu itu deirgan sangat keras. l/
Qas hfu artiqra pengbancuran.

Dikatakan: 'z;4j;t 
UlSt *i (angn itu membinasakan kapal).

'r*'6 6ir (aren tas sangat kenc arlg. "*,6 lii Guntr yang sangd keras

srrmya). Dikatakan, 6#'clpi'te! i.iai (Gunturataulaimyabersuara

sangat keras sekali). Sedangkan 'r.;:At adalah daundaun kering dari

sebatangpohon.

Sedangkan ',;!iA artinya kehancuran. Al Qashfu juga berarti

permainarll42e

if q e# "Dan ditenggelamlcan-Nya lcamu disebablcan

rl2e Lih Lisan Al'Arab, enti: .iti.
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kelufiranma." Maksudnya, bersaura kekufuran kalian Ibnu Katsir dan Abu

Amru membaca, ,ii}i'.1."'i ,i'*l bf ;34h ,t;i \t ,:{".;,,i;:
'&F dengan hvruf nunpada lima tempat i1s ra3o untuk memperbesar

masalalnrya Jtrgakrenaung@ar r:i; Ommaymg lainmembacm5adengan

hunrfya ' karena ungkapan-Nya di dalam ayat sebelurnnya: 6[iJ .

SodargtcanAbu I { fn slaibah, Rrnrais dan Mujahid mernbaca'# f
dengan hunrf ta' sebagai ns's1t43t unhrk lr-rR uh @gri.

Sedangkan dari Al Hasan dan Qatadatr membacanya: 'nil!15'0"

dengan huru$u' dn ta$didpada hunrf ra'. SedmgkmAbu Ja' fa mernbaca:

'7(jt @ngin)1433 di sini dan di semua bagian dari Al Qur' an.

Dikatakaru "Sesungguhnya angin puting beliung yang me,nrporak-

poranda adalah di darat, sedangkan angin puting beliung yang

menenggelamkan adadi laut." De,mikian dii}uti olehAl Mawardi.tar

Finnan-Nya, 4 q vib fr ltp 7 'r! "Drn kamu tidak

alran mendapat seorang penolongtun dalam hal ini tahadap (silcsaan)

Kami." Mljahid mengatakaq'l)rang yng me,rnbalaskan dendarn. "1435

r'r Semra 4ria 2i ini disebutkan oleh lbnuAthiyah dalamAl Muharrar Al Wajiz (10/
322), Abu HalSran datxn Al Bahr Al Muhith (6/61) dan Asy-Syaukani dalam Fath Al
QadirQltAs).

r'3r Semra gria'ai ini disebutkan oleh IbnuAthiyah deltn Al Muharrar Al Wajiz (l0l
3Z2),ttbaHayyan dalamAl Bahr Al Muhith (6/61) danAsy-Syaukani dalen Fath Al
OadbQl44s).

ta32 Senta qira 'alr ini disebutkan oleh lbnuAthiyah dalamAl Muharrar Al Wajiz (10/
322), Abu Hay5ran dalamAl Bahr Al Muhith (6/61) danAsy-Syaukani dzlamFath Al
Aafrr(314/'s).

r'33 Se,rqra gdra 'ai ini disebutkan oleh lbnuAthiyah dalamAl Mulunar Al Wajiz (l0l
322),Abt Haylran daln n Al Bahr Al Muhith (d6l) danAsy-Syaukani delamFath Al
QadirQltAS).

rlx Lft. Tafsir Al Mawadi (21 445).
ra35 Sebuah abar dari Mujahid yang disebutkan oleh Ibnu KaBir dalam tafsimya (5/9a)

denganlafazh ,t# t:ii artinya: Orangyangrembalaskandendar''nrs€eeninggalm.
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An-Ntrhas, 1436'cltu dari kata ]t!lr (dendam)-. Juga dikatakan kepada

setiap orang png me,rnbalas dendam atau lainryrL *tabii' atattaabi',u yang

demikian itu sebagaimana finnan Allah, @o.:1;JUlE.i! "...aon
hendaHah (yang diberi maafl membayar (diat) lcepada yang memberi

ma'af dengan cara yang baik (pula) " (Qs. Al Baqarah [2]: 178).

Maksudqa,hmtutan

FirmanAIIah:

5; #ts7l6fi A'Ai*tilt; iiP;tLf fi'r,
, ,.

@ 3+n tiiL # * UL tn#s,ayrr
nDan sesungguhnya telah Kami muliakan anak<nahA;, Kami

angkut merelra di daratan dan di lautan, Kami beri mercka rezki

dariyang baik-baik dan Kami lebihkan merclu dengat kelabihan

yang sempunta atas lecbanyalran mahhlukyang telah Kami

ciptalctn.' (Qs. AI Israa' [lfl : 70)

Dalam ayat ini dibahas tiga masalah:

Pertama: Firman Allah SWT, iill; tit'; Af iSiS "Dan

s eswtgguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam." Kelil<adisebutkan

suafir ancaman diseburkanpulanihnaf atas merrd<a (if "Dorcannguhnya

telah Kami muliakan." Pelipatan @ri if . Uat<suanya karrri jadikan bagi

mereka kemuliaan atau keutamaan. Ini adalah kemuliaan kebalikan dari

kehrrangandanbukanpngb€rarti haftakesa ngan Kemuliaanini t€nnasuk

di dalamqra hal penciptaan mereka yang berkenaan dengan tampilan png
sedemikian rup4 postur yang se,rasi dan b€ntuk yang bagus.

ttx Lb Md' ori Al Qur' an kzryanya (4 I 17 5).
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Lalu penganglartm mereka di darat dal di laut yang tidak layak mtuk

binatang selain Bani Adam untuk diangknt dengan kehendak, maksud dan

pe,ngendalian-Np- Jugapenglhussm mereka dalan hal maharU minrman

dan pakaian. Sernua ini tidak mencakup binatang sebagaimana hanya

mencakry bani Adam. Kfl€rra mereka mencari harta secara lfiusus dan tidak

ada di dunia binatang. Mereka menge,nakan pakaian dan makan berbagai

macam makanarl Ti{um akhir smua binatang adalah makan daging mentah

61s11 laekanan )lang tidak b€n/ariasi.

Ath-Thabarir437 m€ndsrhkm dari jamaah batrwa falrtor keutamam itu

adalah makan dengan +^n ganqna sendiri sedangf,an serrua binatang makan

lmgsung dengan mulutryaa Diriwapftan dari IbnruAbbas lalu disebrfkan oleh

Al l\dahdawi,lanAn-Nuhasr43t sedangkan pendryatryraberasal daxiAl Kalbi

dan Muqatil, lalu disebutkan olehAl Mawardita3e.

Sedangkan Adh-Dhahhak berkatq 'Mereka dimuliakan dengan

kerranpuan be,rbicara dm m€milih-"rs

Atha', 'Mereka dimuliakan dengan posfir png imbang."r14r Yaman

berpendryaL'De,ngan bentuknya yang bagus."r4r2

MuharmadbinlG'ab,'DengromerjadikmMuhemnrad dri golongm

6g1pfta"l4a3

Dkmkmpula,'Lki-lakipalingmuliaadalah laki-laki lagberjeqggot
sedmgkan wanita dengan sejrmlah kepang rambutnya.tg

t137 | ih- Jami' Al Baym (15/85).
t"tl fr. Ma'ani Al Qur'anloryanya(41176).
r13e Lih Tafsir Al Mawardi Ql46\.
rm Sej,mlah atsar yang disebutkan olehAbu Hay5ran dalam Al Bahr Al Muhirt Gl6l).
t14t lbid.
tr1,2 Jbid.
t..3 lbid.
rs Sejumlah atsar yang disebutkan olehAbu Hay5ran dalamAl Bahr Al Muhith (6161).



Muhammad bin Jarir Ath-Thabari berkata'Dengan merrberinya

kelorasaan dan pengendalian atas semua makhluk."ras

Ada pula yang mengatakan, "Dengan kemampuan berbicara dan

menulis."r46 Dikatakan pula, "Dengan kemarrpuan memahami dan

membedakan."l+07 Yang benar dan bisa dijadikan alasan adalah bahwa

pemuliaan itu dengan akal yang me,nrpakan sandaran perrberian tugas.

De,ngannya manusia me,nge,nal Allah dan bisa mema]rami fimtan-Nya.

Dengannya sampai kepada kenihnatan-Nya dan membe,narkanpara rasul-

Nya. Hanya saja ketika mereka tidak bangkit de,ngan segala apa )xang

dimaksud sebagai seorang hanrbamaka diutuslahpara rasul dan ditunmkan

kitab-kitab.

Penrmparnaan syari'at adalahmatalmri sedangf,an penrryamam akal

adalah mata- Jika mata dibuka sedangkan dia dalam keadaan bagus, maka

dia akan melihat mafahari dan mengetahui bagian rinci dari segala sesuatu Di

antara berbagai pendapat di atas sebagian lebih krnt dari sebagian yang lain

Allah SWT telatr menciptakan pada sebagian binatang sifat-sifat yang lebih

utama daripada anak Adam. Seperti: lari seekor tuda, pendengaran dan

pendinaunqra- kehratan seekor g4ialr, k€b€ranim seekor singa dm keirdahm

seekor ayam jago. Akatr tetapi pemuliaan dan pengutamaan adalah de,ngan

akal sebagaimana telah karni jelaskan. Wallahu a'lam.

Kdua: Suahr kelompok mengatakarl'I(onsekrre,nsi alat ini malaikat

hms dfismakm atas manusia dmjin l@ena merrdra adalatr ya€ dftecualikm

dalam firmanAllatr SWT, 'cr#rt't<;IA 7'5"...don tidak (pula enggan)

malailrat-malaikat yang terdekat (kepada Allah)..." (Qs. An-nisaa' [4]:

ta5 Lih- Jami' Al Bayan ( 1 5/85.
t416 Dua atsar disebutkan olehAl mawardi dalam tafsirnya (21445446),Abu Halryan

dalamAl Bahr Al Muhith (6161'1
ual lbid.
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17 2). In ayatymg tidak I azn\akan tetapi justnr di dalamnla p€ngutamaan

dalam apt adalah antara manusia dan jin Ayat ini meryrebutkan ciri-ciri bmi

Adarn png manaAllah mengkhususkan mereka de,ngan cara itu dari segala

macam binatang. Sdangkanjin sangat baqrak dan diutamakan. Sedangkan

pra malaikat keluar dari jumlah png diutmakm. Aat ini tidak menryalan
untuk menyebutkan merek4 akan tetapi bisa diartikan bahwa paramdaikat

lebih utama dan bisajuga sebaliknya dan bisajuga sama Pokoluyra, kalimat

initidakberhentipadamasalahini secaramutlak, baryakkam ngmenjarh

dri pembicraan akan hal ini, sebagaimana mereka menjauh dai pembahasan

berkeiraan dengan pengutarnaan sebagian pua nabi atas sebagian yang lain.

Karcna di dalam sebuah khabar drsebutkan,

G'.i*' ri,t#\i';;. bA", I
"Janganlah kalian memilih-milih di antarapara nabi danjangan

pula utamakan aht atas Yuruts bin Matta."

Ini bukan apa-apa karena adanya nash dalam Al Qur'an yang

mengutamakan sebagian para nabi atas sebagian png lairL dan hal ini telah

kmd bahas dalmr ta$ir surahAl Baqaah. t4 Jugaberlalu pernbahasm tentang

pengutmaanpararnalailcat dm orang mukmin

Kaiga: Firman Allah SWT, ,.r^j;i 3; #)fi "Kami beri

mercka rez*i dari yng ba*-Dal&." I\daksudnla, lezafirya be,rb4gai makenan

dm minrmm. t6 Teirtang hal ini telah dibahas sebelumnya

r4r8 Lih. Tirfsir ayat 253 surahAl Baqarah.
ts Bagi para ulam4 ketika berkenaan dengan makna thayyibaat tiga pendapat

P ertam a : Allahtidak merybala lkannya unhrk mereka.

Kedua: Orang yang bagus malcan dan minurrmya.

Ketiga: Hal itu adalah usaha manusia dalam md4atkan manfaat Dernikian dilratalcan

oleh Sahl binAMullah. Lih. Thfsir Al Mawardi(21446).

6. .. .b, 1.

cf U di (P



Muqatil berkata "Samin (minyak), madtr, keju, kurma, manisaq dan

rueki untrk selainkaliarU benpabiii-bijiaq tulang-tulang dm lain-lain"

W 6tiL ;!, * f," *n&sDanKamitebihtanmerctca
dengan kelebihanyang sempurna atas kebanyakan makhlt*yang telah

Koni ciptakut " ldaksu&r5/ia, atas Magai macam binatang temak, binatang

buas dm burung dalam hal kemenangm dan perlguasaan, pahala dm balasao,

pe,meliharaan dan pe,mbedaan dan ketepatan firasaf

Keempat Afiini menolak 4a png diriwayatkan dari Aislah RA ia

berkata: Rasulullah SAW bersabda,

A G i,r. il i$$t'" ; dy ffui'&'3*l r; it
Vo':At

"Haramlcan atas diri kalian malcanan luat karcna sesunguhnya

syetan itu htat berlari di dalam urat saraf karenanya."

De,ngan hadits ini mayoritas orang-orang shufi badalil ketika mereka

meninggalkm makman ),ulg enak<nalc Ymg dmikian tidak memiliki dasar

ler€naAt Qur' an me,nolakrryra. Sdangkan Sunnah bertentangan denganqa

sebagaimana banlak tertulis lebih dari satu t@at
Telah dikisahkan oleh Abu HarnidAtlbThufihusi, dia bedcata,'Suatu

ketika Sahal makan teprmg manis dari akar hrma selarra masa tertentq lalu

makm tepung dam tin selma tiga talnrn"

Sedanglon Ibrahim bin Al Banna m€Nr)€butkan dengan me,ngatakarl

"Aku mendmpingi Danfui-Nun dari Ikhmim hinggake Iskmdniah- IGtika

tiba waktu sarapan paginya maka aku keluarkan sepotong roti dan gararn

yang aku baua- Ialu ahr katakaf 'Mari mah". Maka diaberkata kepadaktf

"Garammu lembut?". Saya menjawab, "Ya". Dia berkata, "Engkau tidak

beruntung!." Aktr melihat tempat bekalryra dan temlata di dalamryra sedikit

tepung gmdtrm lang terkupas."
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Abu Zaid berkat4 "Aku tidak makan sedikitpun sebagaimala apa-

apa )ang dimakarr oleh baniAdam selama empat puluh tahur"

Para ularna kita mengatakaq "Ini adalah sesuatu yang tidak boreh

dilakukaroldrkiu, kaenaAllah SWTmqnulialwr makAdmdengar gardurn

dan mer{adikmlorlitryrauntuk binatang temalcrrya- Ivlakatidaketis memakan

makanan binatang temalarp- Sedangkan tepung gandum akan mewariskan

sakit perut pngmenyrlitkan buang angin (ke,rnbung).'nas

Jika mmusia merrbatasi diri dengan haryra makm roti dari gandun dan

garam le,nrbut maka pertumbuhannla akan menyimpang. Kare,na roti dari
gandum itu dingin dan kering, sedangkan garam itu kering dan keras yang

membahapkan otak dan indera penglihatan. Sehinggajikajiwa cenderung

kepada apa-apa yang mernbuatnya baik namun dicegatr maka dia telatr

melawan hihnah Sang Pencipta SWT. Kemudian png demikian itu
me'nrberikan penganrtr negatifke badan. Dengan dernikian maka perbuatan

ini bertentargan dengm Enari'at dan akal. Telah diketatrui bahwa badan adalah

tunggangan bagi anqkAdfii. Selarna tidak bersikry baik kepada binatang

tunggangan maka tidak akan sampai tujuan.

Diriwayatkan dari Ibratrim binAdham batrwa dirinya membeli kejq
madu dan roti dari teprrng putih. Sehingga dikatakan kepadanyq ..Semua

ini?". Maka diamenjawab, "Jika ada kami makan sebagaimana para tokoh
dan jika tidak ada maka kami bersabar sebagaimana sabamya para tokoh."

Ats-Tsaud makan daging; anggur dan manisan Fahdzai rost kemudian

bangkit menunaikm shalat. y6g demikian ini sering dilakgkm ol& kalangar

Salaf Meirgenaihalt€rs€buttelahdibahasdalenta8irsurahAll\daa'idahr452,

tan Al Fuulanj, sakit pada lambung yang sangat yang dengan penyakit itu sulit buang
angin.

tast Al Faaluudzaj: Sejenis manis4l png dibuat dad air, madu dan tepuug.
1152 Lih. Tafsir ayat 87 sumhAl Maa'idah.
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1153 dan lain-lainnya. Yang pertama-tama adalah batrwa sikap

marglrirdailcenihnamr ngtelahditralalkmAllahmaryalonq'kapb€rlebih-

l6ihardal"magilna

* W 6 6fi'"41QSS "...Danmerelcamengada-adakan

rahbaniytah padahal Kami tidak men ajiblcannya lcepada rnereka... ... "
(Qs.AlHadiid 15fl:27).

FlmenAlleh:

*4 :,*+ ;tJ u.-Wy $'JL li u ?';-
,.

@ Y+i 6# *S ;i{ tt::,'P- 4i6
'Qngalah) saota hari (yaag di hari itu) Ka"mi ponggil tiap umat

dengan pemimpinnya; Dan barangsiapta yang diberikan kilab

arnolannya di tangan kanannya maka mereka ini ohan membaca

Htabnya itu, dan merelca tido.k dbniaya sedihitpun.'

(Qs. Allsraa' IlT: 71)

FirmanAllahswT,'Ny *t 'JL l1.fi ii *(nsattah)

suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan

pemimpinnya." At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah RA dari Nabi

SAW berkenaan dengan firmanAllah SWT, 'Ny 
{L|'JL lii.X; ?';

*(ngatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan

pernimp innya" beliau bersabdq

r"t Lih ThI'Bir ayat 3l surahAl.{raaf.
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.tih'&

€ui ,JG

di , t67'u l:U:'ri: ,o|:fi 4;>i it$ *rl',A:,
,:J:rg,r;i"#i

"Salah seorang di antara mereka dipanggil lalu diberikan
lrepadanya kitab amalnya di tangan kanannya. Dia ditinggikan

badannya sampai enam puluh hasta. Wajahnya diputihkan dan

dikenalcan di kepalanya sebuah mahkota dari mutiara yang

berkilau. Kemudian ia beranjak menuju kawan-kawannya

sehingga mereka melihatnya dari kejauhan lalu mereka berkata,

'Ya Allah, berilah kami yang sedemikian itu, berkahilah kami

dengan yang sedemikian itu.'Hingga diberikan kepada mereka,

lalu Allah berfirman kepada mereka, 'Bergembiralah kalian, bagi

masing-rnasing kalian yang demikian ini. ' Adapun orang kafir maka

dihitamlrnn wajahnya dan dipanjangkan tubuhnya satu hasta

dalam bentuk seperti Adam. Dia mengenakan mahkota sehingga

dilihat oleh kawan-kawannya lalu mereka berkata, 'Kami

berlindung kepada Allah dari keburukan hal ini. Ya AUah,

janganlah beri kami yang demikian ini.' Maka diberilcan lcepada

merelca sehingga mereka berkata, 'Ya Allah, hinakan dia.'Maka
Allah berfirman kepada merekn, 'Allah akan menjauhkan kalian
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semua. Sesungguhnya bagi masing-masing kalian seperti yang

demikian ini'."t4s4

Abu Isa berkata, *Ini adalah hadits hasan gharib." Selaras dengan

hadirciniadalahfimanAllahswr, # Ulil;jlt B'+* Sl'g uit
@'o;t;;'65 C'";ifg "Dan fp"a" hari iu) kamu lihat tiapaiap

umat berluut. Tlap+iap umat dipanggil untuk (melihat) buht catatan

amalnya. Pada hari itu lannu diberi balasan terhadap apa yang telah

lramu lcerjakan. " (Qs.Al Jaatsiyah [a5]: 28)

Kitab ini dinamakan imam karena semua orimg ke,mbali ke'padanya

rmtuk mengetahui amal pefuuatanrya-

Sedangkan IbnuAbbas, Al Ilasaq Qatadah danAdh-Dhahluk berkat4

"'$y utiqa dengan kitab mereka"t4ss l\daksudr)& dengur kitab masing-

masing merrek4 yang di dalamnya dicafat amal-perbuatan merreka Dalilnya:

. :.i:-+'rrl # "Dan barangsiapa yang diberikan kitab

amalannya di tangan kanannya." Ibnu Zaid berkata,'Dengan kitab png
ditunurkm kepada mereka-"r'56 lvlaksudnyii, tiryti4 oratg dipatggil dengan

kitabnya yang ia baca Maka ahli Taurat dipanggil dengan Taurafrryra dan abli

AI Qur'an de,nganAl Qur'an. Sehingga dikatakan, "\trahai ahli Al Qur'an,
pa png kalian lakukan? Apaleh l€lian patuhi se,rnua perintahqa? Apateh

kalianjafti sernra luangaruryra? Dernikiailah.

Mujahid berkata, -"pr-y artinya: dengan nabi mereka."r4s7 Tmam

t151 IIR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang Tafsir (5/302 dao 303 nomor : 3 13Q.
r'55 Atsar ini disebutkan olehAth-Thabai dzlamJami'Al Bayan (15/86, An-Nuhas

dabnMa'aniAlQur'an(41177),AlMawardi dalamtaftirnya(?2146) danlbnuAthiyah
,tat m AI Muharrar Al Wajiz (101325).

u56 Sebuah atsar disebutkan oleh Ath-Thabari dalam referensi di atas, Al Mawardi
dalamreferensi di atas juga. Ibnu Katsir dalamtafsinryra (5196),IbnuAthiyah dzlamAl
Muhanar Al Wajiz (101325) danAbu Hayyan dalamAl Bahr Al Muhith (6163r.

r's7 T ih. Dua buah atsar di sejumlah referensi yang lalu.
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adalah orag 1ag dengarqra semua serpunra Maka dikatakm,'Tladirtanlah

para pengilat Ibmhim AS, Hadfukanlah para pengihrt MusaAS, hadi*anlah

parapengilartsyetan,Hadirkanlatrparapengikutpatturg-patung." Sehingga

para atrli kebenaran berdiri dan menganrbil kitab mmka dengm tangan kman

mgt€ka"

Sedangkan ahli k€batilar berdiri lalu menganrbil kitab mereka di sebelatr

kiri mereka Demikian dikatakan pula oleh Qatadatr.

SedangkanAli RA berkata,'De,ngan imam pdda rnasanya"rrss

Diriwayatkan dari Nabi SAW berkenaan dengan finnan Allah,
'Ny 

$'JLl;fr ii *(Insattah) suatuhai (yangdihaiitu) Kami

panggil tiap umat dengan pemimpinnya" sehingga beliau bersabd4

{,u. ,}i 
"F

. c ./o. At

'€tl\ q
At,pft*,grtr, yt:i'at;Al'# p 4
tj6 qtb:':Jt 6 rls ,i'ir,furr:j(, $.q o\ev

'{>$t {11 csjj" i1lili}),,,Li|, 4
"Masing-masing dipanggil dengan imam di zamannya, Kitab
Rabbnya dan Sunnah nabinya lalu berlata, 'Datanglanlah para
pengikut lbrahim, datangkanlah para pengikut Musa,

datanglranlah para pengihtt Isa, datangkanlah para pengihtt
Muhammad'- semoga atas mereka semua sebaik-baik shalawat

dan salam - Maka berdirilah ahli kebenaran lalu mereka

mengambil kitab merela dengan tangan kanan mereka. Allah
berfirman,'Datangkanlah para pengihi syetan, datanglcanlah

rriti :)'fi'C *}"*" 
=qt eV,:

. c 6t ,ct.. t cl tt .ot..(,.# d liL^ L,g_f L# liL^

r1s8 Lih. Dua buah atsar di sejumlah referensi yang lalu.



para pengihtt tokoh-tokoh lces es atan, para imam berpetunj uk dan

para imam penyesatan'."rase

SedangkmaAl HasanAbuAl Alilah b€rtat4 *'prt y rtinla: dengan

segala amal-perbuatan mereka'am Juga dikatakan oleh IbnuAbbas. Maka

dikatakan, "Di mana mereka yang ridha dengan apa-apa yang telah

ditakdirkan? Mana yang sabar menghadapi apa-apa yang dilarang?."

Dikatakan pul4 "Dengan madzhab-madzhab me,reka" Sehingga mereka

dipanggil bersama omng-orang png merdca percaya ketika di dmia, "ltrahai

parapengikutAbu Hanifalr, wahai parapengikut Imam Syaf i, wahai para

pengikut aliran Mu'tazilah, wahai para pengikut aliran Qadariah dan

smacannla." Sehinggamerrdramengih$iqradalank6aikmatauk6urukm

atau dalam kebenaran atau dalarn kebatilan.

Ini adalah malnapendapatAbu Ubaidahr'6r dan telah dijelaskan di

atas.

Abu Hurairah berkata, '?ara ahli sedekah akan dipangil dari pintu

sedeka[ ahli jihad dipangiil dari pintujihad...dan saemsrya sesuai unrtan

dalamhadits."

Abu Sahlloerpendryat,'I)ikahka,'mmaFulmlmgmenunaikm dulat

dan banyak berpuasa'. Juga dipanggil yary r"6rliknlamana orang tukang

main rebanal{2 dan pengadu domba-"

Muhammad bin Ka'ab berkata, g'lrib adalah de,ngan ibu-ibu

me,reka"r6 Imam adalah bentuk j amak dari Aammun. P ara rhli hihnah

ra5e Disebutkan olehAlAlusi dqlamRuh Al Ma'ani (4155Q dengan lafazh yang dekat
dengan riwayat Ibnu Mardawaih dariAli kanamallahu wajlwhu.

'm Discbutkan olehAth-Thab ari dzlamJami' Al Bayan ( I 5/87).
r'5r Lih PendapatAbu IJbaidah dalamtafsirAl Mawardi Q1446\.
te Ad- Dafaaf, orang yang menabuh rebana.
t6 Lib. Al Bahr Al Muhith (6163).
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mengatakan, 'Dalam hal ini ada tiga aspek hikmah. pertama:Derni Isa.

Kdn: Untnk menunj' t*tm kernuliaanAl llasm dan y',J,Husgrtn" Kaiga: Agr
tidak teftongkar adanya anak-anak hasil zina"

Menurut saya (AI Qurthubi) : Pendpat di atas perlu ditinjau Karena

dalam hadits slahihdari lbnu umar, ia berkata: Rasulullah sAw b€rsabd4

It) ,2v ;*,{; lqt ii
.liri,.ir o:lu.i',:".a ,* :J(i,d)[i ir-f y6 ,:rb:+ :JUii

" Jila Allah menghimpun orang-orang terdahulu dan orang-orang
terlrcmudian di hari kiamat, maka diangkatlah sebuah panji bagi
setiap orang yang melahtkan &sta lalu dilatalcan, 'fni adalah
lre&staan Fulan bin Fulan ' /rcr (HR Muslim danAt Bukbari)

Makaungkryan: 9iJ .a.t 
yi i:V g;O(ftriadatahked,staanFulan

bin Fulan) menpalcm dalil png menunjukkm bahwa manusia di akhirat kelak

dipanggl dengan nama-nama mereka dan nama-nama ayah mereka- Ini
menyanggatr pendapat yang melrgatakaq "sesungguhnya mereka akan

dipanggil dengan Darna-nlrno ibu merek4" karena 5mg demikian ini terdapat

penutup bagi ayah-aph mereku Wallahu a'lam.

Finnan Allah SWT, , ,1+L? -,1 * ,,Dan barangsiapa
yang diberikan Kitab amalannya di tangan kanannya," me,nguatkan

pendapat yang mengatakan bahwa'Fyadalatr dengan kitab mereka Juga

dituafl<m oleh fi rmm-Np, @ $, rC 1 A1r*;l,,ti'.F': " . . D an s egah

sesuatu Kami latmpulkan dalam Kitab induk yang nyata (Lauh

mahfuzh). " (Qs.Yaasin [36]: 12).

W at:Ai*S;#;+ Ati;154'$ *Matra meretca ini atran

reHRAlB"kh"'ipadapembahasantexrbngJizjrah(pajakjiwa),bab: DosaPengkhianat
atau Pendusta, dan Muslim pada pernbahasan tentang Jihad" bab: Haramya Berlfiianat
Lib- Al-Lu'lu' wa Al Mcjan Qn 4.

i.*\i: dj:\i i:r r rit,
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membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun." Al Fatiil

adalatr sesuatu lang ada pada celah biji larma Hal ini telatr dij elaskan dalam

tafsir surahAn-Nisaa'.

FiranAIIah:

V ipls t#f rh1i"l a'* :-*tr r:y A O( us
"Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di

akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari
jalan (yang benar). (Qs.Al Israa' 1l7lz72)

FirmanAllahswT, ;Pl -1y 
A 5( ot 't*Danbarangsiapa

yang buta (hatinya) di dunia rnl." Maksudnya, ketika di dunia untuk

menganrbil ibratr dan melihat kebe,naran {rt 4'* "Niscsya di afiirat
(nanti) ia alcan." Maksudnya, berkenaan dengan urusan akhirat. ,,i..if
"Lebih buta." Ikrimah berkata, "Sejumlah orang dari warga Yaman

menghadap kepada IbnuAbbas, lalu bertanya kepadanya tentang ayat ini

sehingg4 ia berkata,'Bacalah ayat sebelumnya:

'5 <r€ :il'-.12i nir*{t,;.fi a-atirt'$ ,r..i cfi i3i'
jl# *"',c4-r!1 t ifr ,r,'J:b fl O*;,n'$* r:sy @ G:
'ri fr Ae -&a* oi *n3l @ 66;"3ii ati'i;,Vi fi
#6'4 ;'i 7ni ;i 6 gs fi i'i+ $ li tbL'eiL Li
irQ f i'i'Fq €# e{ uvrt|'4" i.rfr a?ltiiti

Fts A A'Ai*' 7sr; q. af irts r @ 4 + qL tJ
,.

@ nr#ai t;iir,rr* Ub )i'n:8.>,a,tr 3; #rts

@
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"Tuhan-mu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan
untukrnu, agar lcamu mencari sebahagian dari lcarunia-Nya.

Sesungguhnya dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. Dan
apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa
yang kamu sent kecuali Dia, Maka tatlcala dia menyelamatkan

lramu kc daratan, kamu berpaling. dan manusia itu adalah seralu

tidak berterima kasih. Maka apakah kamu merasa aman (dari
hulatman fithan) yang menjungkir balikkan sebagian daratan
bersama kamu atau dia meniupkan (angin lceras yang membawa)

batu-batu kecil? dan kamu tidak akan mendapat seorang
pelindungtun bagi kamu. Atau apakah kamu merasa aman dari
dikembalikan-Nya kamu ke laut sekali lagi, lalu dia meniuplcan

atas kamu angin taupan dan ditenggelamkan-Nya kamu
disebablcan kelcafiranmu. dan lcamu tidak alcan mendapat seorang
penolongpun dalam hal Ini terhadap (silcsaan) kami. Dan
Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anakAdam, kami anghtt
merelca di daratan dan di lautan, kami beri mercla raki dari yang

baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang
Sempurna atas kebanyakan maWtlukyang Telah kami ciptalcan."
(Qs. Al Israa' |71: 66-7 0)

IvlakalbnuAbbas be*ata, "Sirya saja png dinilai6112derrgmberbagai

nihnat dan ayat ini, maka di akhirat ia sama sekali tidak akan melihat dan

akan lebih sesat j alann)a-"

Ada pula png berpendapat, "Artinya adalah orang png buta tidak
bisa melihat berbagai nilonat yang telatrAllah karuniakan kepadaqra ketika

di dunia, maka tqhadap nihnat akhirat dia akan lebih buta lagi."

Ada lagi png mengatakan, "Artinya, barangsiapaketika di dunia

ditmgguhkan siksarya dan diluaskar nilonatryra serta dijanjikar akm dit€rima

taubatrya, nanrun ia tetap buta terhadap semua itu, maka dia di alfiirat -
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)ang tidak ada lagi taubat- akan lebih buta-"

Al Hasar berkata, 'tsrangsiapa di dunia ini kafir dan sesat maka dia di

akhirat akan lebih buta dan sesat j alannya."

Ada pula yang mengatakan,'Tlarangsiapa ketika di dunia buta tidak

melihat hujiatr-hujiahAllatr, makaAllah akan membangkitkanrryra pada hari

kiamat dalamkeadaan lebihbuta." Sebagaimana fimranAllat\ ,; ;|53
U;lz,+:"AIt "...dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat

dalam lreadaan buta. " (Qs. Thaah az [20]: D$.

i+'*ic",2s Rs 6''#;i [' 4 7;ip3 "... dan

Kami alcan mengumpulkan mereka pada hai kiamat (diseret) atas muka

merelra dalam keadaan buta, bisu dan pekalc Tempat kediaman mereka

adalah neraka jahannam... " (Qs.Al Isaa' ll71:79).

Adajugayangberp€tldryat,'Makna firmanAllah: 6;t iifi 4'*
'niscaya di aHtirat (nanti) ia akan lebih buta' di dalam semua perkataan

akan lebih buta, karena dia berasal dari buta mx14 ffii.ttr46s

Namun bukan yang dimaksud adalatr buta mata kepalanya. Al Khalil

dan Sibawaih berkata, 'I(arena dia (mata) adalah makhluk seperti tangan

dan kaki. Maka tidak dikatakan,'Apa yang membutakannya', sebagaimana

tidak dikatakan,'Apa yang merte,nangkannlxa'."

Al Aktrfasy,'Dalam hal ini tidak dikatakan sedemikian itu karena lebih

banyak dari tiga huruf. Asalnya adalah &(." Sebagian ahli Natrwu

t6 Lih- Pendapat-pendapatparaulamaberkenaandenganmakna ayatinidalanJami'
Al Bayan (15187), Ma'ani Al Qur'an karyaAn-Nuhas (41177), Tafsir Al Mawadi (21

446), Al Muhanar Al Wajiz (101327 dan Ibnu Katsir dalamtafsimya (5/94. Ini, dan yang

paling kuat menurut pandangan kami adalah pendapat para ularna yang mengatakan

bahwa siapa saja ketika di dunia ini buta atau tidak bisa melihat hujiah-huiiah Allah
bahwaDia itu sendiri dalampenciptaannya danpengendaliannya serta mengatursemua

apa yang ada didunia, maka dia berkenaan dengan perkara akhirat yang belum dia lihat
dengan segala apa yang ada di dalamnya akan lebih buta dan tersesatjalannya.
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menrbolehkan mengatakan, "Apa png merrbutakannya dan apa yang

menjadikannya rabun apm kar€na kata kerjanya adalah'6, dan';5."

SdangtanAbu Bakar, Hamzatl, Al Kisa'i dan Khalaf merry-imalah

dua huruf pada kata, ,?l dan oiif 
t166. Sedangkan yang lainnya

memfitrahkmya.

SedmghAbu Awwqg-inatattlag pertma da memffiah ymg

keduarffi L,; btS "Don lebih tersesat dari jalan (yang benar)".
UarcuAnla, diatidak akan menemukanjalmmenuju kepadapehrnjuk

FlrmanAlleh:

&1, uI'Qfr z;*;'tl e fr *l,ti .!4i 1j'stL ob

@ry arlil<ii'O'
oDan sesungguhnya mereka hampir memolingkan kamu dari apa

yang telah Kami wahyakan lepadama, agar kama membuat yang
lain secara bohong terhodap Kami; dan kalau sudah begitu

tentulah mereha menganbil lumu jadi sahabot yang setia.n

(Qs.Al Israa' [1T: 73)

Sa'id bin Jubair berkat4 "Suatu ketika Nabi SAW meryralami Haj ar

aswad dalm sebuah thawaftp- Ialu beliau dicqgah oletr ormgormg auraisy
serayabe, tata'Kami tidak akanbia*an engkaumenyalami hingga engf,au

mendekati tutran-trbmkani."lvlakabeliaubefticaradalanbati lalub€rsabd4

1166 Dua bnah qira'ah ini discbutlan olch Ib,mrAthiyah dalamAl Mulnrrar Al Wajiz
(101327\ danAsy-Syaukani datgfir Fath Al Qadir Q Ba\.

t{61 lbid.



* ndak ada kcharusan bagiht untuk mendekati semua itu. Setelah mer*a
meninggalkanht aku akan menyalami hajar aswad. Allah Maha
Mengetahui bahwa aht sama sekali tidak sulca kepada semua itu." M*a
Allahmenolak smuaihrsdringgaDiahrnrnkan a5atinit6 Dernikimdikatakan

oleh Muj ahid dan Qatadatl

Ibnu Abbas di dalam riwayat Atha bertat4 "Ayat ini turun berkenaan

dengan utusan dari Tsaqif. Mereka datang kepada Nabi SAW lalu mereka

bertanya serrbarangan kepada beliau de,ngan mengatakan, 'tsiarkan kami

hsenang-sexmg dengan tuhan-tutran kani selama saahur hiagga kani anbil
apa-apa )rang diberikan kepada mereka itu. Jika kami telah mengarnbilnya

maka krni membinasalrrurya dat l<alrri masuk Islanx Kfrni hrmrkm lerrbatr

kami sebagaimana engkau haramkan Makkah hingga orang Arab tatru

keutamaan karni atas mereka itu." Maka Rasulullah SAW haryir merrberi

mereka opsi itu sehingga tunrnlah alat ini. r.69

Adapula ngmengatakaq'Itu adalatnrngf,ryanprapemukaQuraisy

kepada Nabi SAW, 'Usir dari kami, orang rendahan dan para budak itu
sehingga kami bisa duduk bersamamu dan mendengarkan perkataanmu."

HinggaRasulullahSAWhampirme,lne,lruhihalitulalubeliaupundilarang.tam

Sedangkan Qatadah berkata "Disebutkan kepada karri batrwa pada

suatu malam hingga Shubult kaum Quraisy ke,rnbali kepada Rasulullah SAW

tunfuk berbicara, me,lrcerc4 memburukkan dan mendekati beliau. Mereka

berkat4 'Engkau mernbawa sesuatu yang tidak pernah dibawa oleh satu

orangrun Padahal engkau adalah tuan lemi'. Mereka ma^sih saja mengatakan

rG Sebuah atsar dari Sa'id yang disebutkan olchAth-Thabari dzlzmJami'Al Bayan
(15/88),AlMawardidalam tztsimya(2ltA7),IbnrAfiiyah dzlanAlMuharrarAlWajiz
(10828).

r16e Sebuah atsar dari lbnu Abbas png disebutkan oleh Ath-Thabari dalan Jami' Al
Bayan (l 5/88) danAl Mawardi dalarntafsirnya (U447).

r17o Sebuah atsar yang disebutkan olehAn-Nuhas dalamMa'ani Al Qur'an (4179).
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demikiar hingga beliau haupir mendekati mereka untuk meluluskan rya-apa
yang mereka kehendaki. Kemudian Allah menjaga beliau dari semua itu.

Sehingga alfiiqaAllah SWT trunkan ayat ini.

Sedangkan makna:,Llt;t/) "memalinglan kamt'. Maksudnya,

mengfuilmg[<m engkar Ditctakaq *Aku fitrah sesoreg krena pendrymya

j ika aku menghilangkan apa-apa yang menj adi pegangannya-'. De,lrrikian

dikatakan olehAl Harawi.

Ada pula png berperd4{ me,rreka memalingfuornu lvlalma itr safir

.flliL;'tf C fi * "Dari apa yang telah Kami wahyiran kepadamuJ'

Maksudqa, huhrm dalarnAl Qur'an Karena dengan me,mberi apa )ang
mereka minta adalah bertentangan dengan hukum dalam Al Qur'an.
:Gb V$LQFE "Agar lamu rnembuat yang lain secara bohong

terlwdap l{ami." Maksudnla, agar e,ngfuu membuat-buat di hadryan Kami

selain rya-apayangKami wahy*an kepadarnu Ini adelah r glrapanlsaqifi,

'Krni hrurkan labah l<rod s*agaimau engkauhrmlrm lrdaldra[" pitrr:

pepohonannp, bunmg-bunurgnya dan binatang buasnya. Jika orang Arab

minta kepadamu maka ke,napa kamu khususkan mereka Maka katakan,

"Allatrmernerintahkmkepadakupg sodernikimihf ', sdi4gamenjadi udan

bagimrr

i+ 'tIjJ*S 6y "Do, kalau sudah begitu tentulah merelca

nengambil kamujadi saluba yangserra." Maksudny4 farkir. Diambil dari

kata'iiji (dengan fathatr pada humfl*a') yang artinya adalah kefakiran

lcarena engkau me,merlukan merekar4Tr

r'7r Lih" LisanAl 'Arab,etti: J, danlih" TafsirAl Mawardi(A$l\.
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FirmanAllah:

6 6 Y+ A :*t ;Li Lrt 3u.r a6;$ ol'l'is
qL in 3i $'i 16a4s g;$ a4 <$hti

@*r5
oDan kalau Kami tidak memperkuat.(hati)ma, niscaya fumu

hampir-hampb condong sedikit kepada mereka. Kalau terjadi

demikian, benar-benarlah Kami ahan rasakan kepodamu (siksaan)

berlipat gando di dunia ini dan begitu (pub siksaan) berlipat

ganda sesudah mal Daa kamu tidak akan mendapat seorang

penolongltun terhdq Kami.' (Qs. AI Israe' ll7lt 7+75)

Firman Allah SWT, Ag$ ol ,lii "Dan kalau Kami ttdak

mmtperlatat (hati)mu." Maksudqra, tetry pada kebe,naran dan menjagamu

darimenyetujuimereka $|*i 8g fi *niscaya kamu condong

kepada mereka." Maksudny4 engkau cenderung Wtli "sedihit

hamph;'. Maksudnya, condong sedikit. Qatadatr berkata 'I(etika ayat ini

fimm Rasulullah SAW bersabda

f i:p4 j1*rpi
"YaAllah, jangan Engkau sandarkan aht kcpada nafsuhr sekejap

matapun."t172

Adapula yangb€rpendry4 *Arti eksplisit dm implisit mgkryal Nabi

SAW adalahpe,rnberitahuan te,ntang Tsaqif."Artinya: Dan sungguh mereka

taz Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami' Al Bayan (15/89) dan Abu Hayyan
dalamAl Bahr Al Muhith(6165).
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ryaris menjadikanmu cendenrng. Malaudnp, mereka nyris me,ngabarkan

tentang engkau bahwa e'ngkau telah ce,ndenurg kepada perkataan mereka
Perbuatan mereka dinisbatkan kepada beliau addah sebagai majaz dan

keluasan. Sebagaimana ketika engkau katakan kepada seseorang:
'cL:6 J*i O;rf Nraris engkau bunutr dirimu sendiri). Maksudrryra qraris

oftrrg-omng membunubmu disebabkan karena apa png e,ngkau takukan.

Demikian diucrykan oleh Al Mahdari.

Ada pula yang mengatakan, '"Tidak ada dalarn diri beliau keingnan
untuk cenderung kepada mereka. Akan tetapi maknanya, jika tidak ada

karuniaAllah atas dirimu maka tentu akan ada kec dari dirimu
untuk menyetujui mereka- Namun karuniaAllah atas dirimu s4gat sempuma

sehingga engkau tidak lakukan hal itu."r473 Dennikian disebutkan olehAl

arEairi.

IbnuAbbas bertata,'Rasululah SAW adalah seorang png makshunr

(terjaga dari melakukan dosa). Akan tetapi kejadian ini adalah pengetatruan

bagi umat agar tak sorangtun dari mereka ce,lrdenmg kepada kaum musyrik

dalam sesuatu apapun mengenai hukum-hukum Allah SWT dan

s;lari'afiry4a"tlzl

Sedangkarfirman-Np ,:lt-1,i1 345 ,#-fi .'24 -t,j;iiri $
"Kalau terjadi demikian, benar-benarlah Kami akan rasakan kepadamu

(silrsaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat
ganda sesudah mati." Maksudnya jika engkau cendenrng ke,pada mereka

r'r73 Ibnu Athiyah rahimahullai berkata dalam Al Muhanar Al Wajiz (10t329),
"l(6inginan yang mmcul dari Nabi SAW ini adalah mcrupakan sebuah langtah yang
tidak bisa dibendrmg, oleh sebab itu dikatakan, " $t$ (engkru han pi?)".lnimen$erikan
pgngertian, tidak terjadinya kecenderungan pada diri Rasulullah. Kemudian dikatakan,
"'yJ;. .t4l . . (hampir sedikit)." Jadi kedekatan itulah yang oleh .1,S,.
(enfrlrau hampi)." Sedikit langloh yang ti.lak kokoh dalamjiwa. Kehendak ini ada6h
sama dengan kehendak YusufAS dan ucapan dalam kedua kejadian ini sarna.

raTa Disebutkan olehAbu Hay5ran dalam Al Bahr Al Muhith (6165).

t-,-,[t 
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maka pasti akan Aku rasakan kepadamu dua kcrli adzab kehidupan di dunia

dan dua adzab kematian di akhirat.trzs pemikian dikatakan oleh IbnuAbbas

dan Mujahid dan selain keduanya- Ini adalah sebuah ancamankeras. Setiap

kali deraj atrya lebih tr" g8r maka adzab ketika terj adi penyimpangan lebih

besar. Allah SwT berfirman, 'ir! *4 i* iA ,; # ;t:.i
@fu.ifr Jottyi 3*"d +t|i;dt 6 &#,,rioiir,ui-ir,"ri
nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang

nyata, niscaya akan di lipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali
lipat. " (Qs. AlAhzaab [33]: 30)

Kelipatan sesuattr adalah sma de,ngan sesuatu itu dua kali. Kelipatan

itubisabtratibagia" SebagaimmafirmmAllahswl J+ y:: "...Masing-

rnasing mendapat (siksaan) yang berlipat ganda..." (Qs.Al Nraat[7]:
38). Maksudnp, bagian. Hal ini telah dijelaskan dalam surahAl A'maf 1476

FimanAllah:

$ ity\*a tr;-;{-;31ji. ir <$ thi:A VtL c,b

6t i$1e;,a3-,i;r,
oDan sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu

gelisah di negeri Mahkah) untuk mengusirmu daripadanya dan

kalau terjadi demikian, niscoya sepeninggolmu mereka tidak
tinggal, melainkan sebentar saja.'(Qs. AI Israa' llTlz 7Q

Alat ini diturunkan di tvladinalU s€bagaimma yang telah disebutkan di

1175 Sebuahatsaryang disebutkanolehAth-ThabaridalanJami'Al Bayan(15/89) dan
ibnu Athiyah dal:m- Al Muhanar Al Waj iz (lO/329).

rn6 Lih. Tafsirayat33 dad suahAlAraaf.
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awal surah. IbnuAbbas berkata: orang-orang Yatrudi iri dengan kedudukan

Nabi sAw di Madinah sehingga mereka berkat4 "s esunggubnya para nabi

diutus di negeri Spm. Jika engkau seorang nabi maka pngbenarberada di
sana Jika engkau keluar menuju ke sana maka kami alan membenarkan dan

beriman kepadamu" Uc4an itu cukrry berpengiluh dalarr hati beliau karcna

kecintaan beliau agar mereka mau masuk lslarn. Sehinggabeliau pergi dari

Madinah sampai menempuh jarak satumarhalah (89,041otr) laluAllah
menunrnkma5atini.raz

SedangkmAMur-Rahman bin Ghanmin berkat4'Rasulullatr SAW
pemah me,me,rangi tabuk, tidak lain png diinginkan hanplah negeri Syam.

Ketikabeliau singgah di Tabuk, turun afiirin(Dan sesungguhnya benar-

benar merela hampir membuatmu gelisah di negeri (Mafilah) untuk

mengusirmu daripadanya) setelah menyempumakan strah maka beliau

diperinhhkan agan kembali."

Ada 1ang mengatakaD,'Suratr ini fimm di Malftah (mal&ilah)."

Mujahid dan Qatadatr berkata, "T[run di tengah keinginan warga

lvlakkah urtuk mengwir Rasulullab, Jika mereka mengrrsirbeliar tentrr merrdra

tidak lagi akmmenundanya AkanteteiAllahme,lnerintalrkan kepadabeliau

agarberhijrah.t{n

hilatr yang paling benar." Kare,na surah ini Mal&iyah (turun di
Makkah). Dan karena apa yang sebelumnya adalah berita tentang warga

Makkah dantidak disebutkantentangYatrudi. Firman-Nya : *'rlIJ,y (furt
bumi), maksudnya adalah bumi Makkah. Sebagaimana firman-Nya,

{.fiV{}l;)t *...Sebab itu aku tidak akan tneninggalkan negeri
Mesir..."(Qs.Yuusuf[12]: 80), bumiMesir.Dalilnyafirman-

Nya, ae:tI G! <t#;i!, !';1 ,e{5; i.,s3 "Dan betapa

tm L/In. Asbab An-Mtzul karyaAl Wahidi h. 2L9 -220.
ra78 Lih Dua buah rcferensi di atas.
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banyalorya negeri yang (pendudulorya) lebih laut dai pada (penduduk)

negerimu (Muhammad) yang telah mengusirmu itu... " (Qs. Muhammad

[a7] : I 3). Maksudnp makkatr- Artirya: Pendufukrya hendak mengusimp-

Oleh sebab itu disandarkan kepadanya dan berfirman, "Yang telah

mengusirmu."

Ada pula png mengatakaq "Semua orang kafir ingin menppelekan

beliau dari bumi Arab dengan rmjuk rasa merekakepadabeliau nanrunAllah

me,ncegahnya"" Jika mereka mengusir beliau dari tanahArab maka mereka

tidak menundanya. hi adalah makna firman-Ny4 AiJ+ <ri*{ 6;(ji {l "...niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal, melainkan

sebentar saja."

Atha' bin Abu Rabah meinbacanSra, it.fr 11 "Mereka tidak akan

tinggal,"raTe dengan Hunrf ba' ber-tasydid.

Nafi ', Ibnu Katsir, Abu Bakar dan Abu Amru me,nrbacanya dar-'e|ii;
(sepeninggalmu),t$ artinya: sepeninggalmu.

Sedangkan ibnu Amir, Hafsh, Harnzatr danAl Kisa'i membacanya:

'At'r, $epeningalmu). kri dipilih olehAbu Hatim dengan mengannbil ibrah

aari nrman-Nvq Ii );'1il+e$ 3rtfi;,St ii "orong-orans

yang ditinggalkan @dak ikut perang) itu, merasa gembira dengan

tinggalnya merela di belakang Rasulullah..." (Qs.At-Taubatr [9]: 81),

Arti4ra: Sepeninggalmu Seorang penyair berkat4

t:er "# i, bt rlt a;. 6K'#'rr'r(;l 4
Kampung itu menghapuskan pengganti mereka sehingga sealcan

trn qira'ah ini disebutkan oleh lbnuAthiyah dal"ra Al Muharrar Al Wajiz (lO/331) dan

Abu Hay5ran datern Al Bahr Al Muhith (6166).
treo qira'ahinidisebutkanolehA6-Thabaridalam Jami'AlBayan (15/90),IbnuAthifh

dalamAl Muhanar Al Wajiz (l0l33l) danAbu Hagran dzlanAl Bahr Al Muhith (6166).
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Para wanita menggelar tilcar di antara metekatnl

Penggelaralas. PadaAl Mawardi dikatakan, *id, i?;l *S
(Wanita itu menganyam pelepah) jika dia membelah-belahnya untuk

dijadikantikar."

Abu Ubaidah.berkata, "Kemudian oleh wanita pe,lrganpn itu .

dimasul*an ke dol an [ubmg;"

Ada png mengatakan, *'r:J,ib artinya: sepeninggalmq sementara

U;y png artinya me,nentangmu." Demikian disebutkanrau oleh IbnuAl
Anbari.

'"Ji $!*Melarnkan sebentar saja." Dalam pe,nggalan apt ini ada

dua aspek,p ertama: Masa png mereka gunakan setelah itu, sejak ketika

mengusir mereka hingga membunuh mereka pada perang Badar. hi adalah

pendapat orang yrang menyebutkan bahwa diriqra adalah Quraisy. Kedua,

antara itu dengan pembrmutran pada Bani Quraizhah dan ke,rnunculan bani

An-Nadhir. Ini adalah pendapat yang moryebutkan bahwa mereka adalah

Yahrdi.

t{r Bait ini dari pola Bahr Kamil yang merupakan dalil penguat bagi Ath-Thabad
detam Jami' Al Bayan( 1 5/90) dcngan riwayat : ...Ufu 1$1 |4.Juga Al Mawardi
dalam tafsirq"a (2144,8') dengan riwayat , t*iY Ibnu Athiyih daizrn ll lfyhanar Al
Wajiz (lOR3l) denganriwayat ...(Dt+ ltilt L i'.daneUuHalyandalam Al Bahr Al
Muhirt(6166).

r'E2 I.ih. Tafiir Al Mavadi Ql 448).
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FirmanAllah:

@ ** Gr;:J. 
"+ Ss"V* dw t{'tf io n ti

u(Kami menetapkan yang demikian) sebagai suafit ketelapan

terhodap rasul+asul.Kamiyang Kanti utus sebelum fumu lan tidak

akan kamu dapati perobahan bagi hctetapan kami itu."
(Qs.Al Israa' 1l7lz77)

Firman Allah swr, (*3 n 3!? tili,'tt 3t ; {l "Kami

menetaplan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-

rasul Kami yang Kami utus sebelumtarn2." Maksudnya, mereka disiksa

*bagu smnah (ketarym) bagi m€r,*a yang telah kami utts. Dia dijadikan

manshub de,ngan cara me,nyembunyikan kata ;r:;.Jii- (mereka disiba).

Maka ketika png berkasrah gugur maka kata kerja dilakukan. De,mikian

dikatakan olehAl Farra'. raB

Ada png mengatakan"'"Tegak". Malaranya: ketetapan dari mereka

ngtelahlGmiutus.

Dikatakan pula,'Dia mattshab dengan takdir (asatn>a) penghilangan

hunrf kaf,- Asabya, t;t:":tl ti V # r-u 'rl U.6l+'oi t'{-t "Mereka

tidak tinggal sepeninggalmu melainkan sebentar saia seakan ketetapan

bagi siapa saja ymg telah l{ami utus ." Tidakboleh dihelrtikan sebagaimana

asalnya ini atas firman: Xfi lf (melainlan hanya sebentar saja). Iruga

diwaqaftan pada png pot^i^ dan yang kedua.ts tL1j o <W

"Rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu" adalah waqaf hasan.

t,tr! Li}. Ma' ani Al Qur' an kzryanya @ 129).

'lu Lih I'rab Al Qur'an kar1,a An-Nuhas (21436), Al Muharrar Al Wajiz (l0l33l), Al
Bahr Al Muhith (6167) dn Imla' Ma Manna Bihi Ar-Rahman (U95).
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'r"* q.4 {3 "Don tidak akan kamu dapati perobahan bagi
lcetetapanlcamiitu."lvlaksudnyqtidakadapembatalan janjinya

FirmanAlah:
b

'01"7'4 f, 'ctt"?3,F"is 
5t #^fi ;r;4iilai ;f

@rdU !1i.#
oDirikanlah shalaf dari sesudah *atanaf turgelincir sampai gelap

malam dan (dirikanlah pula shala) Shubuh. Sesangguhnya shalot
Shubuh ita disaksikan (oleh malaikot)., (Qs. Al Israa' llTlz 78)

Dalam alat ini dibahas tujutr masalatr:

Pqtana:FirmmAlahswT, n:15 $4ifhrt,slt *Dmtrantah

slnlat dai sesudah matalwri teryelincir." Ketika disebutkan lsft agai tipu
daya orang-orang musyrik makaAllatr memerintalrkanNabi-Nya SAW agar

bersabar dan senantiasamemelihara shalat. Di dalamqra adalah permohonan

kernanngm atas serrua musuh" Pennnpamaanrryra sebagaimana dalam firman

A[ah, G ,fia$ *ei3 @ brJ$?.?t* 3+iaif tx isis

@61,+"rIJi " Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu

menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka
bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-

orang yang bersujud (shalat). " (Qs. Al Hijr I I 5] : 97-98)

Telah berlalu penjelasannya berkenaan de,ngan makra 'me,ndirikan

shalat'di bagian awal surahAl Baqarah.t4s5 Ayat ini berdasarkan ijma'para

atrli tafsir mentmjul&an pada stralat fardhu. Sdangkan para ulama berbda

t1t5 Lih. Tafsir ayat 3 surahAl Baqarah.



petdapat tentang' tetgelincir' (duluuk) majadi dua pendapat:

I . Artinya adalah tergelincimya matatrari dari j antrmg lmgit (zenit). le

Demikiar dikatakanolehUnrar danpdraqa,AbuHtnairah, Ib,ruAbbas

dan seketompok selain mereka dari kalangan ulama tabi'in dan lain-lain.

2. Duluuk adalah terbenam.r48? Dernikian dikatakan olehAli, Ibnu

Mas'ud dan Ubai bin Ka'ab. Demikian diriwayatkan dari IbnuAbbas.

Al Mawardit4ss bexkatq' tsarangsirya menj adikan dulw* s&agu ism

1lmg menur:f uld<an arti telbenmr karema mmusiamemejmkan ke&a matarya

saat istirahat dan jelasnya keadaan matahari terbenam. Sedangkan yang

menj adikannya sebagai ism yarrymenunjulkan arti tergelincir karena dia

me,mej amkan kedua matarryra disebabkan kuat cahalaqra matahari."

Abu Ubaid berkata, "Duluuk adalatr terbenamnya." Sehingga

"at|.'cKS adalah matahari. MaksudrDaa, tidak ada lagi.

Quthnrbberrdelrdang

7tj.'.>SJ> *L',:i ,6r';i ir;, t.t;

Inilah yang menegalckan lcedua kaki kera jantan

Sampai kering hingga matahari terbenamlaEe

tas Duapendapat ini disebutkan olehAth-Thabzride.lnnJami'Al Bayan (15/91),An-

]rtnhas dalam Ma'oiAl Qtr'o{4ll8l),y'J'14ilardi dalem afirnayaQla49), IbnuAthiyah
,lelm, Al Muhurar Al Wajiz (LOB32), Ibntr Katsir dalamtaftirnya (5/98 dan 99) danAbu

Hay5ran dalam Al Bahr Al Muhith (6168).
I.s7 Duapendapat ini disebutkan olehAth-ThabaridalanJami'Al Bayan (15/91),An-

Nnhas dafarn Ma' oti Al Qur'm (4/ L8l), NMauardi dalarn taftirir{ya @4/l9), IbnuAthiyah

d{ern Al Mtthanar Al Wajiz (tOl332), Ibmr Katsir dalam tafsiqra (5/98 dan 99) danAbu

Halyan dalam Al Bahr Al Muhith (6168\.
t'8r Lih Tafsir Al Mavvadi (A 449).
taEeAz-tujrufii NawadiriAbiT,aid,h.SS,Tahdzib Al Alfazh,h-393,Majalisu Ra'lab,

h.373, Jami'Al Bayan (t5192), Ma'ani Al Qur'an karya Al Fana' (21129), Tafsir Al
Mawardi (2t449), Al Muharrar Al Wajiz (101332), Al Bahr Al Muhith (6168), Fath Al

Qadir (3854), Al Jamharah (A218) dan Lisan Al 'Arab, elnrti: l.rt.
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gtl. daryNfattwhpadahunrf6a'me,lnrnrt wazon: urtt rSUi qtT
adalah salah sdru nama di antara nama-nama matahari. Diriwayatkan olehAl

Fana'r4eo dengan kasrah pada huruf bo' (?|4)sebagai bentuk jamak dari

V,aa iL6 ywtgartinya'menahan'. Maksudnla, matatrari terbenam sedanglen

dia melihat ke arahnya dan telatr menjadikan telapak tangannya di atas kedua

alis matmya Yang denrikian sebagaimana ucapanAl Aji{ :

e;i*'a:rg .r';5rr,
Matahari nyaris menjadi merah untuk terbenam

Yang mendorongnya untt* istirahat agar penuh kembali tlet

Ibnu Al A rabi b€rkat4 *Az-Zuhluufah adalah sebuah te,nrpat png
menurun lagsratz" Ia be*ata, *Az-Znhlafaft seperti Ad-Dahrajah yang

artiqradorongan", sehi4ggadikatakan,'.iir?i!* i (Afu mendorungryn

sehinga ia terdotong)". Dikatakan pula: 1.l3J | #:tjika matahari

te,rbenm. Dadr-Rummah berkat4

. . .7 I t -t z
,.:*:J ZelLatL.

Iampu-lampu itu bukan yang dikendalikan

Oleh bintang-bintang dan setnua yang terbenam. t1e2

Ibnu Athiyahror lgrkat4 " Duluuk adalah ce,lrde,lrmg."

tleo Lfr- Mo' ati Al Qur' an karyaaya (21 129).
tlet Az-Tajntli Diwan AI Ajjaj,h. 82, Tahdzib Al Alfazhh.393, Al Jamharah (21218),

Jami' Al Bayan (L5192) dengan riwayat:

,;ur"t"i g,:lu.r6iif # 6'Ltp'st& i,3rt:)
Al Muharru Al Wajiz (101333) deagan riwayat :

ub,j.,f glul(flr;
toz $s$uah dalil penguat dalam tafsirAl Mawardi (21449), Al Bahr Al Muhith (6/68),

Fath Al Qadir (3/3 54) rereka semran)ra rnenisbatkannya kepada Dzu Ar-Rur"mah.
tlet Lfr" Al Mulnnar Al Wajiz (101332\.

t*y',i 4)u,

,)l::iltp>ri.y9 Viru f"i:f d)r;
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Di dalam batrasa bahwa permulaan duluuk adalatr tergelincir dan

akhimya adalatr terenam. Dari waktu teqgelincir hingga terbenam dinamakan

dufu*katemdalam keadaan rniring. MakaAllah SWT menyebutkan shalat-

shalat yang ada dalarn kondisi cenderung. Sehingga terrnasuk ke dalamn)'a

shalat Zhuhur, Ashar dan Maghrib. Boleh juga Maghrib masuk ke dalam

,p, '# @ehp malam).

Suatu kaum berpendapat batrwa shalat Zruhur waktunla rne'lnanjang

dari matahari tergelincir hingga matatrari terbenam. KarenaAllatt SWT

mengaitkan hukum wajibnya deng an duluuk,sedangkan sepanj ang waktu

tersebut adalah dulurzk semuanya Demikian dikatakan oleh Al Auza' i dan

Abu Hanifatr dalam Whil.Malik danAsy-Syaf i mengisyaratkan kepadanla

dalamkondisidarurat.

Kedua:FirmanAllah SW'T, fi q5;11"5a*pai gelap malam!'

Malik meriwalatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, " Duluuk AsySyara adalah

tergelincimla. Sedangkan ghasaq al-lail adalah bergabmgnla malam de,lrgan

gelapnya-"r4e4 SdanglcnAbu Llbaidah trlcr.atq"Al ghasaq addah kelarnnla

malarn." Ibnu Qais Ar-Ruqayyat b erkatq

qli') rAt'$e,tt trli;;irr r.ii 11

Sungguh malam kali ini telah sangat kelam

Dan alu mengeluhknn kesedihan dan insomniataes

Telah dikatakan, " Ghas aq al-tail adalah hilangrrya mega dan mulai

munculnya kegelapan." Zutrair berkata

t4s Sebuah atsar dari IbnuAbbas yang disebutkan oleh Malik dalamAl Muwaththa'
(l/ll),An-Nuhas dalamMa'aniAlQur'an(4/I82),AlMawardi&ilamtafsinrya(2/450)
danAbu HaySran dalanAl Bahr Al Muhith (6/68).

f .s Sebuah dalil penguat dalam Lisan Al 'Arab, enfri: ,iii dan rnerupakan salah satu

dalilpenguatbagiAbuUbaidahdalamMajazAl Qur'an (1/388) danAbuHalryandalam

Al Bahr Al Muhilh(6/68).
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i$,iir!,)i '*,st,F ..2 ta t . a az

4j tlltx_'r"t;',.:-lt

Kedua tangannya menjadi dermanvan tetapi dia lalai

Hingga jika mulai tiba gelap dan kclamnya malamlae6

Dikatakan, -6'# Fr',* dan ii:jjr adalah rsz dengan fathah
pada hurufsrz, yang makna aslinya dari kata i*. @tt on )". Dikatakan,

"'di, #artirya,matayangmengalirkanaim5/ia-" td''a:'b:, W
itl* *'*vr, luka png mengalirkan air berwarna kuning. L\tt '6:;1

artirya jikamtradzdzinmengakhirkm shalat Maghfu hingga gelry malmr.

Al Farra' mengikuti: ,up\l2ilij,:nlSft P ,:,i*?t,]flit|;i3
:*?t *i (malam menjadi gelap). SedangkanAr-Rabi'bin Ktrutsaim

bert@takepadamuadzdzinrya di hari png mendtmg ".>Lt'fit- 2166rr*

akhirkan shalat Magbrib hingga malam mer{adi gelap. Yaitu mulai mrnrcul

gelryn1,a."rry

Kalga: Para ulama berbeda pendapat te'lrtang batas akhir waktu

Maghrib. Satu pendryat mengatakaq'Waktuqlra harya safl ketika matalud

t€rb€nanr"" Ilal itr dijelaskm k€tika Jibril me,rneraftm diriryra menjadi iman.

Dia menrmaikanrryra selama dua hari dalan sattr waktu, )laitu: ketika matahari

terbenam. Ini adalah pngjelas dari madztrab Malik di kalangan satrabatnya.

Ini juga salah satu dri kedua pendeatAsy-Syaf i 1mg masyhur darin1a Lri

juga dilratakan oleh Ats-Tsatri.

Malik di dal am Al Muwaththa' befu,alry"Jika mega 16ffi hilzn& maka

waktu Magbnb telah kelur dan masrkrryawaktu is5na-"Ymg demikimjuga

dikatakm oleh Abu Hanifatr dan satrabat-sahabatnp, Al Hasan bin H"yy,

te Sebuah dalil p€oguat,lalam tafsirAl Mawardi Q1450) danAbu HaySran dalamAl
BahrAlMuhith(6168).

tM Lfr. Lban Al 'Arab,entri: 6-i.

+v
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Ahma4 Ishalq Abu Tsaur dan Daud- Kar€oa waktu terbenm matahai hingga

mega adalah gelry seluruhqa.

Hal ini berdasatanriwayatAbu Musapng me,njelaskan batrwaNabi

SAW mentrnaikan shalat dengm orang png bertmya tentang wal0r Magttrib

pada hari kedua lalu beliau akhirkan hingga masajattrhnya megataes (HR.

Muslim)

Mereka berkata *Ini lebih utarna daripada berita tentang Jibril yang

menj adi imam, kanena lebih mutakhir yang dilatarkar beliau saat di lvladinah,

sedangkan Jibril png menjadi imam terj adi saat di Maldcah- Yang mutakhir

adalah lebih utama dalam perbuatan dan perintahnp, kare,lra dia meng[apus

langsebelumnya-"

IbnuAl Arabit4ee mengklaim bahwa pendapat ini adalah png paling

masytrur di kalangan madzhab Malik dan menryakan pendryatryaa dalmL Al

Muwaththa ' karyanya yang dia bacakan dan diktekan sepanjang hidupqra.

Pokok dalan hal ini baluxa hukum-hulun pngbedcaitan dengar nama-

nama apakah berkaitan dengan bagian-bagian awalnya atau de,ngan bagan-

lagien akhimya Atau huloxn ffiaitan d€ngrur semuabagianrryra? Yang paling

kuat dalam tinjauan ini hl*um be*aitan denganbagian-bagian awalnya agar

penySdarryratidakmer{adi main-main" Jikabe*aitandengalbagian-bagian

awahyamakasetelahtinjarm itu al<mb€rlalokaitmdengro semuabagimqra

hinggn bagimt€ralfiir.

Menurut saya (Al Qurthubi): Pendapat yang me,ngetengatrkan

keluasan lebih hrat. Al tnam Al llafizh Abu Mutramnad AMul Ghani bin

Sa'id telah meriwaptkan suatu hadits Al Aj lah bin Abdullah Al Kindi dari

t'er I{R- Muslimpada pembabasan tartang Masjid (e,ryat shala$, bab: Wakhr-Waktu

Shalat yang Lima (l I 429\.
t 1ee Lifi- Ahkam Al Qur' an karyatya (3 I l22l dat 1222).
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AbuAz-Zubair dari Iabir, ia berkata'R.asulullah SAW keluar dari Makkatt

ketika telatr mendekati terbe,nam matahari dengan tidak me,lrunaikan shalat

Magtrib hingga sampai di Sarifa.tsoo Tempat itu-berjarak sernbilan mil."rsor

Sedangkan pendapat tent ang nasakhtidak jelas sekalipun sqiaratrnya

diketahui. Sedangkan penggabungan dua riwayat tersebut sangat

nre,lnungfiidcan Paaulamakita(madzhabMaliki)mengatalon,'Tladits-hadits

Jibril dipahami kepadabentuk kzutamaanberkenaan dengar waktu Maghib,

oleh sSS ihr wnd sepd<d rurtuk menl,egerakan dan langsmg merunaikarnlxa

seketika setelah matatrari terbenam."

Ibnu Khuwaizimandad be'kat4'l(arni tidak menenrukan seorimgpun

dari kalangan muslim yang terlambat menega*dcan shalat Maghrib di dalam

masjid secara berj amaah dari waktu matatrari te,rbe,nam. "

Sedangkan hadits-hadits yang menunjukkan keluasan menjelaskan

wakttj awaz (boleh rnelakukan shalaQ. Dengan demikian malca hilanglah

pertentangan diantarakedua riwayat dan penggabungan atau kompromisasi

rnenjadi bagus. Ini lebih utama daripada mengunggulkan salah satu dari

keduanya menurut kesepakatan para ahli Ushul fikih. Karena dalam

komprornisasi ada efektifitas masing-masing dari ke&n dalil itu. Sdanglon
pendapat yang dikaitkan dengan nasakh ataa taiiht5o2 di dalamnya ada

1500 Sar-ife adalah sebuah tenpat yang berjarak enarn mil dari Mal&ah. Di terrpat ini
Nabi SAW menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Harits RA. Di sana pr{a Nabi SAW
tinggal dengannya dan di sana Maimunah wafat. Lih. Mu'jam Al Buldan (3/239).

r5or IIR. An-Nasa'i dengaa maknanya pada pembahasan tentang Waktu-wakttr Shalat,
bab: Waknr yang mana Musafir Menjamak antara Shalat Maghrib dan Isya (l/287).

rrc Pendapat bahwa nasakh berlaku padanya adalah pendapat yang benar dan ddak
diragukan. Akan teapi pendapat bahwa tarjihberlala padanya dengan menggugurtan
salah satu dari dua dalil, tidak bisa dit€rima. Hal itu karena dalil yang di*uatkan hanya
akan berhadapan dengan dalil yang dianggap lemah. Bisa jadi dalil png dianggap
hmarh ini adalah yang lebihluat menurut mujtahid yang lair Lih. Penrbahasan tentang
'tarjih (groses pengrrnggulan salah satu dalil)'ada dalam kitab kami, At-Ta'antdh wa
At-Tarjih 'inda Al-Ushuliyyin wa Atsanthuma/i Al Fiqh Al Islami.



pengguguran salah satu dari keduanl,a Wallahua'lam.

Keempat tirman At{dr SWT, f, Al"'rt' Tiliilunlah puta shalat)

Shubuh." Kata Qur' an manshub karena dua hal :

Salatr satunp, Ma thu/kqada shalat. Aftin),a: Dirikanlah shalat faj ar.

Malsudnla, stralat Shubuh. Demikian dikarakanolehAl Farra'. rs Seda4kan

ulama Bashratr mengatakan, " Mans hub karena unfuk ighra' (p€rintah)".

Maftsudnla, hendaknya engkau tegddcan stral al fqu.tw Demikian dikatd<an

olehAz-Zuya1.

Ditrngkapkan dengan kata' Qur' an' adalah ldrusus lntuk sfualat Shubuh

dan bukan untuk shalat-shalat lang larn, karena panj angnya bacaan Qur'an

saat shatat ShSuh. Mengngat karena bacaannla sangat panj ang de,lrgan suara

keras sebagaimana yang dipahami dan tertulis d:rrt Az-Zunaj pula

Menurut saya (Al Qurthubi): Telah jelas di Madinah batrwa

memanjangkan bacaanAlQur'an dalam shalat Shubtrh dengan ukuran tidak

me,lnbatralakrr orang dibelakang imarn - dalan shalat Shubuh mernbaca yan g

pard ang-panj ang ayatrla dan berikufirla dalarn shalat Zruhur dan jum' at -
sudahmentadisi. hlumeringart<anbacamdalam $alattvlaghrft danmenrbaca

lang perteirgahanpada *ralatAstrardan lqra Adayang mengdd<anberkenaan

dengar shalatAstrar,'Diringard<anseperti dalam slralat Magfrib."

Sedangkan yang terdapat dalam Shahih Muslim dan lain-lain adalatt

memanjangfanbacaan pada shalat-shalat lang biasa dengan bacaan pendek

dan memendekkan bacaan pada shalat-shalat yang biasa dengan bacaan

panj ang. Sebagaimana yang dilalarkan Rasulullah dalam shdat Shubuh yang

merrrbaca Al Mu' awwidzatain (AlFataq dan An-Naas)r s05 - sebagaimana

tso3Lih.Ma'aniAl Qur'ankaryarrya(21129) dan'I'rabAl Qur'ankaryaAn-Nuhas (2/

$q.
r5o' t ih. Imla' ma Manna bihi Ar-Rahman (2195).
1505 HR. An-Nasa.i pada pembahasan tentang Iftitah, bab: Membaca Suarah Al

Mu' awidzatain pada Shalat Shubuh (2/l 5 8).
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diriwalratkan olehAn-Nasa'i - dan beliau me,mbaca surah Al A raaf dan Al
Mucalat s€rtaAth-Thur dalarn shalat Magtuib, adalah hadits matruk dalam

penganalarnladanjugal@€mabeliau mengingftai Mu'alz saat marjadi imarn

kaumnya dengan memanj ang[an bacaan dalam stralat Iqa karena dia mulai

merrbaca surahAl Baqarah. Dilansir dalam Ash-Shahihrffi .

Jugadengm adaryaperintahbeliaukepadaparaiman agr
bacaaru

"Wahai seknlian manusia, sungguh di antara kalian ada orang-

orang yang membuat lari orang dari Islam. Siapa saja di antara

kalian menjadi imam orang banyak maka hendaknya ia
meringankan bacaannya. Sesungguhnya di antara mereka ada

anak-anah orang lanjut usia, orang sakit, orang mendeita, orang

lemah dan orang yang berhaja1."t,o7

Jugabersabd4

'iti.A tt]*ji ,i:-t-,

"Jilra salah seorang dari kalian shalat sendirian maka hendalorya

ia memanjanglan bacaannya semaun)ta. "tsoa

ts Sebuah hadits shahih telah ditalfirij di atas.
r5a' [IR. Al Bukhari pada peurbahasan tentang Huhmhukum, bab: Apekah Seorang

Hakim Boleh Memrtuskan Perkara dalamKondisi Marah, dan Muslimpada
tentang Shalat bab: PerintahTerhadap knamutukMcringakan Shalat. Lih- Al-Lu'lu'
waAlMarjan(l/l l5).

r5d IIR. Al Bulfiari pada pembahasan tentang Adzan, bab: Jika Dia Shalat Sendirian
Maka ia Boleh Memanj Semarmya, dan Muslim pada pcmbahasao teotang
Shala! bab: Perintah Terhadap Imam rmtuk Meringakan Shalat. Lih. Al-Lu'lu'wa Al
Mmjot(l/ll5).

iat &'iy

t o.e 'efr,:i-f 'fiLy.,"6t
,:6)"srt ,nlt, ,16 ,:Fks

'i'5
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Kelima:FirmanAllah SW'T, # bl','rt"(diikanlahpula stnlat)

Shubuh," adalah dalil yang menrurjukkan bahwa tidak satr stralat melainkan

dengan bacaan (ayatqur'an) karena shalat dinzrmakan Qur' an.Para Ulama

telatr berbeda pendapat berkenaan dengan bacaan di dalam shalat. Junhur

mereka berpendapat waj ib me,rrbaca Ununul Qur' an (Al Faatihatt) bagi imam

danorangstralatsendiriandi setiaprakaat. kriadalatrmasyhursebagaipendryat

Malik. Darinya pula batrwa bacaan itu wajib dalarn semua shalat. Ini adalatl

pendapat Ishak. Darinyapul4 wajib dalam satu rakaat saja. Juga dikatakan

oleh Al Mughirah dan Suhnun. Darinya pula bahwa b acaan(Al Faatihatr)

tidak wajib dala*n shalat apapun. Ini adalah riwayat lang paling anetr darinla-

Dikisahkan dari Malikjugabatrwabacaan(Al Faatihatr) itu wajib dalam

setengatr shal at. N Awa'i juga mengalnbil pendapat ini. Juga dariAlAuza'i

dan Ayytrb batrwa bacaan (Al Faatihah) itu wajib bagi irnam, orang sl.ralat

sendirian dan bagaimanapun malsnum. hri adalatr salatr satu dari pendapat

Asy-Syaf i dan telah berlalu dalam pernbahasan suratrAl Faatihahdengan

cukup.

Keenam: Firman Allah SWT, 6Ad 3( "disaksikan".

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari A.bu Hurairah RA, guti Nabi SAW

berkenaan dengan firmanAllah SWT, -ar,f {'oEt U4 'o1',?'t

6A'{ "Dan (dirikanlah pula shalat) Shubuh. Sesungguhnya shalat

Shubuh itu disaksikan (oleh malaikat)," beliau bersabda,

,tq"'r.ptldf>CiW
"Disaksikan oleh para malaikat malam dan para malaikat

siang"'tsoe

hi adalah sebudrhadits hasan shahihdiriwalatkan olehAli bin Mashar

dari Al A masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairatr dan Abu Sa'id dari Nabi

t5@ }IR. At-Timfdzi pada pembahasan tentang (Tafsir 5/302 nomor : 3 135).

@



SAW. Juga diriwaptkan oletr Al Btrkhari dari Abu Hurairatr dari Nabi SAW

beliaubersabda,

,r:t i>v i. rVl, 
-&>6t,,Ft W'& t

"Keutannaan shalat berjamaah atas shalat sendirian itu adalah

dua puluh lima derajat. Dan berhtmpul para malailcat malam

dengan para tnalaikat siang di dalam shalat Shubuh."

AbuHurairatrRAberkgla'Tikakalianmau bacalah: ;.ifi U4t3
f ,At 3( ,+ifr At'.? L1'don (dirilcanlah pula shaiat) Shubuh.

Sesungguhnya shalat Shubuh itu disaksikan (oleh malailcaf)'.'asro "rr*"
makna ng demikiar disegerakan dralat ini, barangsiapatidak meryrege,rakan

shalatnya rnaka hanya disaksikan oleh salatr satu dari dua kelompok para

malaikat. Kar€na makna lang demikian ini puh maka Malik dan Asy-Slxaf i
berkat4 "Menyegerakan (ketika rnasih gelap) pelaksanaan shalat Shubuh

lebih$rna"

AbuHanifahb€rkat4'Yangpalingtrtamaadalah antara

gelap dengan ketika ufuk timur menguning; Jika t€fiinggat yag dernikiar maka

ketika ufirk timurmenguning lebih utama daripadaketika masih gelry."

hi bertentangar de,ngan apa yang dilakukan oleh Rasulullatr SAWyang

se,nantiasa melah*anrya ketika masih gelap. Selain itu dari waktu itu maka

akan terlewatkan penlaksian dari para malaikat mal un. Wallahu a'lam.

t"o IIR. Al- tsuklari pa.da pcmbahasan tentang Tafsir, bab: Firman Allah Ta'ala:
fsyg 3r€ ;.jti'ott j't4 1U t S ty.Juga olch Muslim dalam Masjid (erryat shalat),
bab: KcutamaairSbalatB€rjamaahdanPenjelasanTegasnyaMeringankanBacaandalam
Shalat dengan Sedikit Perbedaan (l/450), Abdurrazzaq dalam karya tulisnya bab:
Keutamaan Shalat Jarna'ah dengan nomor: 2001 dan As-Suyuthi dalam Al Jami'Al
KabirQl3SlT).
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Ketjuh;sebagianpara ulama b€rdalit dengan saMa Rasulullah SAW:

,tilti3i;>ui ,W, ^*y, iii5
" Disaksilwn oleh para malaikat malam dan para malailmt siang. "

Berdasad€nhadits ini maka shalat Shubuh itu bukanbagian dari slmlat

malam dan bukan pula bagian dari shalat siang.

Menurut saya (Al Qurthubi): Dengan de,rnikian maka stralatAshar

juga bukan bagian dari shalat malam, dan bukan bagian dari shalat siang.

Dalam,Lsh-Shahihterdapat hadits Nabi SAW yang diriwayatkan olehAbu

Hurairah RA' beliau bersabda,

9Y'-,,
.'.o, n 4 ..a,J

G OJrytz,+ ()W ^dy'&o#*-
a:tr>4,4t

"Para malaikat malam dan para malaikat siang akan saling

bergantian mengawasi kalian. Merelm berhtmpul pada wahu

shalat Ashar dan shalat Shubuh."tttl

Dimakluni bahwa slralatAstnr itu adalatl bagian dni shalat siarg dengan

demikian maka shalat Shubuh adalah juga bagian dari strdat malam, adapun

shalat Shubuh bagran dari shalat siang seperti shalat Ashar maka hd ittt

berdasarkan dalil puasa den strmpatr. Hal ini sangatjelas.

rstt I{R. Al Bukhari pada pembahasan tentang Wakhr-Waktu Shalag bab: Keutamaan

ShalatAshar, Muslimpada Pernbahasan rcnUng Masjid (teryat shalat), bab: Keutamaan

Shalat Shubuh dan Ashar serta Menjaga Pelalsanaannya, Malik pada pembahasan

tentang Bepergian, bab: Menjamak Shalat, An-Nasa'i pada pembahasan Shalat dan

Ahmad dalam Al Musrud Q1257).

^d*i,pu
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FirmanAllah:

)i;i 6tt etls Jts* ctl [# ailys -**i fit As

nDan pada sebahagian malam hart bercembahyang tahajadlah

kamu sebagai saatu ibadoh tambahan bagimu Mudah-mudahan

Tuhan-mu menganghat kamu ke tempot yang terpuji.D

(Qs.AI Isna' ll7lz79)

Dalur apt ini dibabas enam masalah:

Pertama: Firman Allah Sril/T: fi AS "Dan pada sebahagian

n alon hffi." g; untuk menrrrjukkan rti sebagiam, seaargkal nurut&' dalffii
firman-Nya | 3;,i6 " B ert enfuIryang tahajudlah kant' sebagnperycsuai

dengan sesuatu yang disembunylkan. Maksudnya, bangkit dan shalat

tahajjudlah cnglclu. t s tz

-f maksudnya, dengan Al Qur' an. Tahajj ud dai kata huj uud yary
artinya kebalikan. Dikatakan, *?ti '$, (tidur) darl'i, JQL (begadang)

selalu b€rlawana["l tr3

Sedmgkan .l+i dar,'riFli samaatiryra'rfrtlutinl,a engkautidukan

dia dan'rfrti artinya: engfuu bangrrnkan .'J!.iili adalah j aga setelah tidur.

LaIu mer$adi nmra sduah shalat kaena peftdiar unt* melakukmrya- lvlaka

'i913i adalah bangrm merunailan stralat setelah tidur.

Sejumlah orang me,lrgatakan dengan malcranya, yaitu: Al Aswad,

AlqamallAMurahmmbinAlAs$rad dm lain-lairl Isna'il bin IshakAl Qadhi

r5r2 Lih Al MuhararAl Wajiz (10R3a).
tstl Lb Lis an Al' Arab, eati: tat (5 I 461 6).

I Tafsir At Qurthubi I



meriwayatkm dari sebuah hadits Al Haii aj bin Umaq seorang satrabat Nabi

SAVf, dia berkata" 'hpakah salah seorang dari kalian menyangka bahwa

jika dirinya melakukan shalat semalam suntuk bahwa dirinya telah stralat

tah4iiud! Sesungguhnlatahaiiuditu-adalahshalatsetelahtidtUkerrudimshalat

sdelahtidrdmkernrdiarstnlatsetelahtidur.DerrikiaritulahstmlatRasulullah

sA'w."

Ada pula )ra*g mengatakan balwa t'hii adalah tidur. Ada yang

mengatakarl "',y:jt lr.iii jika orang itu begadang. " sifi4t ;i( ra*n tiA*.

Orang yang bangun untuk menunaikan shalat dinamakan mutalwii idkarcna

tahajj ud itladalatr orang yang menrb vang hujuudyaitu: tidur dari dirirya

Katakerjainiberlaku sebagaimanaberlakuryakata .ifrf ,:e? r:,J-nt

'rr3# ,i\i6 ,r*;ijika orang membuang semua itu dari dirinya' Yang

semisal itu adalah finnanAllah SWT, @8t{<, An" -..malwiadilah

lamu heran tercengang. " (Qs. Al Waaqi'atr [56] : 65). Artiqa kalim menjadi

me,lryesal. Makzudrrya,kalianmernbuangkesuka-riaandaridirikalian'yaitu:

rasa lapang dada dan suka-ria Dikatakan: 4 ,y;(orang png suka-ria).

Sedangkan matcna apt di atas : Suatu waktu di tengah malam yang digunakan

untuk begadang dengan shalat dan me,lnbacaAl Qur'an.

Kedua: Firman Allah SWT: Ai lyg "sebagai suatu ibadah

tambahan bagimu." Maksudnya, sebagai ke,lnuliaan dan kesenangan bagi

kalian Demikian dikatakan olehMuqatil.

Para ulama berbeda pend4at me,nge,lrai apakah stralat tahajud lfiusus

rmhrk Nabi SAW tanpa umatrYa.

Ada png berpendapat, "Shalat malam adalatr fardhu atas beliau. Hal

itu berdasarkan firman-Nya, Ai 1^ltl5 (sebagai suatu ibadah tambahan

bagimu)" .Makzudnya, ibadah tambahan ata.s suatu ibadah fardhu yang rutin

atasumat.

Menurut saya (Al Qurthubi): Takwil jauh dari kebenaran
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b€rdasarlon dvalal,pertatna: Penyebutan fardu de,ngan nal (tambahan).

Itu adalatr zqldz dan hd<an h*,*i. Kedu: Sabda Rasululah SA:W,

..7. I o z

"lrbf"Lima shalat yang difardhukan oleh Allah atas para harnba."tttl

JugafirmanAllahSWT,

'",su,:ir J'ii o:*$3"p $
"Semuanya adalah lima setara dengan pahala lima puluh. Tidak

ada perubahan kctetapan di sisi-Ku."

hi adalah nash, lalu bagaimana dikatakan batrwa shalat tanrbatran

difardhukan atas lima untuk beliau. hilah png tidak benar, sekaliprm telatr

diriwafflran dari beliau SAW,

ilt'trllrl' ig ,Ly ,it,
"Iiga hal bagiku wajib dan bagi umatku sunah: Qiyamullail
(tahjjud), witir dan bersiwak "t t tt

Itr' r{R. Abu Daud pada pczrbahasan tentang Witir, bab: Teirtang Orang Yang Tidak
Melakukan Shalaf Witir. ArNasa'i pada pen$abasar tentang Shalat, bab: Mcnjaga
Lima Waktu Sbalat. Ibnu Majah pada pernbahasatr tentang lqamah, bab: Keutamaan
Shalat Lirna Waktu dan Menjaganya. Malikpada perrbahasan tenta4g Shalat Malarn,
bab: PerintahMclakukan ShalatWitirdanAs-Suyuthi dalam AlJami'Al Kabir(2ll7l7)
dari jalu yang banyak
[r' Sebuah hadits dcngao rcdaksi:

4ur ig.r !,':;,t tii ,U F :;i --j ',i, 'i L*
*Tiga (ibadah) semuanya bagifu fardhu dan bagi kalian sunnah : Shalat witiq

bersiwak dan Qiyamullail" Disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami'Al Kabir \21
1294) dN ia berkata, "Menurut Adz-Dzahabi hadits ini Gharib Munlear sarna sekali
tidak kuat isnadnya." Juga disebutkan dalasr Ad-Dun Al manuur (41196).Lth. Hamisy
Al Jami' Al Kabir (211294) dalarmya perrbabasan yang sangat bagus.

)qt r*"Ut'r*j

r. . I a 1.'b--i,P'l|rltj L\t
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Ada ngmengatakm,'shalat malmr (baca tah4i, rfi) dalahntluwwtt'

(sunatr) bagi beliau yang pada awalnya adalatr wajib atas setiap orang.

Kemudian hukum waj ib dihapus sehingga talu{iud itu menjadi suna}r setelatr

sebelumnya fardhu." Sebagaiman a yarngdikatakan Aisyatr, hal ini akan

dijelaskan dalam taftir suralrAl Muzzammil inEnaAllah Ih'ala.

Dengrur demikian maka perintatr itumorrjadi tanafii(tambatmn) dalam

kerangt<a sunatr dan pesannya kepada Nabi SAW karenabeliatr adalah oftrlg

yang sudatr diarnpuni. Makajika beliau melaktrkan shalat sunah (1ang tidak

wajib atas beliau) maka yang demikian itu menjadi tambahan atas derajat

beliau, sedangkan bagi ummatnya maka tathawwu'mereka menjadi

peng!4us dan penanrbalan atas kekurangan dalam ibadah fardhu Muj aldd

dan lain-lainrqrajuga berpendapat demikian.

Adapula lang mengatakan makanannya adalah'athiah(perrberian).

Karena seorang harnbatidak akan mendqatkan kebatragiaanpenrberian png

lebih utama daripada taufik untuk melalorkan ibadah.

Ketiga:FirmanAllahSWT: tiri tltt ctls At* ei l*"Mudah-
mudahan Tuhan-mu mengangkat lcamu ke tempat yang terpuii." Para

ulama berbeda pendapat berkenaan dengan ("F (,6;'tempat yang

terpuj i' meqi adi empat pendaPat:

Pendaoat oertama: (Dan ini pendapat yang paling benar), Syafaat

bagi orang baqrak padahari kiamat.r5r6 D€rnikian dikatakan oleh Hudzaifatr

binAlYanar

sedangkan di dalam shahihAl But*rari dari Ibnu umar, ia berkata,

1516 Pendapat ini disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan (15/97), An-

Nnhas dalam Ma'aniAl Qur'an(41184 dan 185),Al Mawardipadapembahasantentang

Tafsttya(2t451),IbnuAthiyah dalamAlMuhanarAl Waib(101335),IbnuKatsirpada

kitab Tafsirrya (5/l0l ), As-Suyuthi datamAd-Dun Al mansur (a/197) danAsy-Syaukani

dalam F ath Al Qa dir (3 / 3 5 6').

I
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"Sungguh semua manusia di hari kiamat akan menjadi kelompok-

kelompoktstz $gtiry rmat akanmengilorti Nabiryra dengurmengata}an,'Hai

FularU berilah syafaat'. Hingga qyafaat itu berakhirpadaNabi SAW. Hal itu

terjadi pada hari beliau dibangkitkan olehAllah berada di tempat yang

terpuji.tstt

Dalarn Shahih Muslim, dari Anas, ia berkata: Muhammad SAW

meryrampaikan hadits kepada kami dengam Uersafaa,

,:J'rij iv-r, * et;.\ ofr .Nt ,W ';v i>ilr ;a
;:; ;i.Jrr ,# ry ;i'# |fi, A |il
pr g'it ;y i<t';rt i; ;4|{&!*t q)'.5 ,:J:r$

#,.# .$:, q'.5,j,_fr I ;# .'qs,
."....r# v1|Jit d:L *3 {'iut ,*

"Jika hari kiamat telah terjadi maka semua manusia akan

bergerak sebagian mercka menuju ke sebagian yang lain. Sehingga

mercka datang kepada Adam lalu mereka b*kata kepadanya,' B eri

syafaat untuk anak-ananmu'. Maka dia berkata, 'Aht bukan ahli

untuk itu, akan tetapi coba pergilah kepada lbrahim AS

sesungguhnya dia itu lekasih Allah'. Maka mereka mendatangi

Ibrahim AS sehingga ia berlata, 'Aht bukan ahli unukitu, akan

r5rTUngkapan 
f,1 artiryaj"-,"r' IbmnrAlAtsardalamAn-Nihayah(1239)mengeUkan.

Lafazh ini airiwal,atkan !; dengan tasydid pada humfya'. Adalah b€otuk jarnak dari
kata- Pq yang artirya adalahorang yang dudtrk denganbernrryupadakedua lututnya.

rsrr I{R. Al Brrkhari pada penrbahasan tentang Tafsir (3/15 1).

Tafsir Al Qurthubi U'z)



tetapi coba pergilah kepada Mua karena sesungguhnya dia itu

partner bicara Allah'. Makn mereka mendatangi Musa sehingga

ia mengatakan, 'Aku bukan ahli untuk itu, akan tetapi coba

peryilah kepada Isa AS. Se-sungguhnya dia adalah Ruh Allah dan

perintah-Nya'. Maka mereka datang kepada Isa lalu ia berkata,

'Aht bukan ahli untuk itu, aknn tetapi coba peryilah kepada

Muhammad SAW'. Maka mereka mendatangiht sehingga aht

lratalran, 'Aht ahli untuk itu....'." tste.

SedangkanAt-Timidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata:

berke,naan de,ngan fimranAllalu 6E (,v- cfiS Ai!- cri [r* "Mudah-

mudahan Tuhan-mu mengangkat lcamu kc tempat yang terpuif'beliau

ditanla tentang hal itu sehingga beliau bersabd4 'Itu adalah syafaaf."tszoTry-

Tirmidzi menilai nihadits lus an slwhih.

Keempat:Jikatelah jelasbahwa6!5-(;f adalahperkarasyafaat

lang menjadikan para nabi saling melempar hingga akhirnya terhenti pada

Nabi kita Muhammad SAW sehingga beliau memberikan syafaat itu untuk

oftutg-oftulg png sedangberada di tempat bertrimpun agar disegerakan hisab

mereka lalu diistirahatkan dari kondisi yang sangat mendebarkan di te,lnpat

mereka berada, adalah sesuatu yang lfiusus pada beliau SAW. Kare,na itu

beliaubersabd4

'); r: ?:t ,ri & 6
"Aku adalah pemimpin anak Adam namun tidak harus

bangga."t52l

r5re I{R Muslim pada pembahasan tentang r-'an, bab: Kedudukan Terendah

Surga(Ul82).

rszr lslah ditakhrij di atas.



An-Naqqasytsz berkata, '?ada Rasulullah SAW ada tiga macam

syafaat qpfax 1lang bersifat unnrm, Eafaat unfirk segera masuk surga dan

syafaat bagi para pelaktr dosa besar."

Ibnu Athiyah be,rkat4tszilYang populer adalatr bahwa keduanya dua

macam syafaat saja: syafaat yang bersifat umum dan syafaat unhrk

me,ngeluarkan para pelaku dosa dari dalam nerdra Spfaat yang kedua ini

tidak me,nrbuat para nabi saling melemparkannya kepada png lainnp, dcan

tetapi mereka juga bisa memberikan syafaat sebagaimanapdra ulama

menrberikan slafaat pula."

Al Qadhi Abu Al Fadhl Ifradh berkat4'Macam syafaat pada Nabi

kita Muharunad SAW di hari kiamat ada lima: (l ) qa$at png brsifat unrm,
(2) untuk memasukkan parapenghuni surga de,ngan tanpahisab, (3) untuk

kaum yang b€rtauhid dari umatnya yang hartrs mastrk neraka kare, ra dosa-

dosa mereka sehinggaNabi kita SAW me,nrberikan qafaat kepada merek4

sirya yang beliau kehendaki diberi qafaat maka mereka masuk surga Semua

syafaat ini adalatr spfaat-syafaat yang diingkari oleh para perrbuat bid'ah

dari kalangan Khawarij danAl Mu'tazilatr. Merekamelarangqra berrdasakan

mereka ngrusalqMasa*anakalpenilaianbaikdanbunrk

(4) S$aat bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka dari kalangan

orang-orang berdosa. Sehingga mereka keluar dengan syafaat Nabi kita

Muhammad SAW dan lain-lainnya dari para nabi dan para malaikat dan

saudara-saudara seiman mereka- (5) Berkenaan dengarpertarnbahan derajat

dalam surgabagi parapenghuninya- hi tidak diingkari olehAl Mu'tazilah.

Merekajuga tidak mengingkari ryafaat penghimpunan ng pertama".

Kelima: NQadhi Iyadh berkata, "Me,rupdcan riwayat yang populer

$n LJn. Al Mihtrar Al tYajiz (10R3 O.
$a Lb Al Muhorur Al Waj iz (10R36).
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batrwa kaurn Salafshalih menginginkan dan memohon ryafaat Nabi SArilf.

Sehingga de,ngan demikian tidak perlu menoleh kepada pendapat yang

mengatakan 'bahwa me,rninta agar diberi rezeki bemrpa syafaat Nabi SAW

itu hularmnya malsub l<arena spfaat itu rmtuk orang-orang lang berdosa'.

Padahal syafaat itu bisa berupa hal png telatr kami jelaskan di atas

sebagai peringan dalarn hisab danpeningkatan derajat di surga Ke,rnudian

setiap orang berakal mengakui adaqra kekurangan (baca: kesalatmn) yang

tidak melampaui batas dm dia sangat takut menj adi orang-orang 1mg binas4

karenanya ia membutuhkan pemaafa4 dengan demikian orang yang

mengatakan demikian boleh tidak berdoa untuk me,lrrohon amprm dm rahmat,

lffena s5nafrat inrjupuntrk orfrE{rang ngberdosa Semuainibertentangan

dengan apa-apa yang dikenal dari doa Salaf shalih dan Khalaf.

Al Bulfiari meriwayatkan dari Jabir binAbdullah bahwa Rasulullatt

SAWbersabda,

9l2s6 $rilr 91>'.tst t;r"',1,t ipi ,ir"trt g-';; Jti a
6.tit t\1,1;6tn'er:.ti ;tVitz *lt tarbi ,5 ei;.tilr

y'ti'; e6 d* ,Lisii1

"Barangsiapa letil(a mendmgar adzan mengucapkani 'Ya Allah,

Pemilik seruan yang sempurna ini dan shalat yang ditegaklran

berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan dan

bangkitlah beliau di tempat yang mulia yang telah Engkau

janjilran' tnaka akan diberilmn kepadanya syafaatfu kelak pada

hari kiama1."t521

1524 I{R. Al Bukhari pada pembahasan tentang Adzan dan pada pernbahasan tentang

Tafsir (3/151). Sedangkan pada Abu Daud danAt-Tirmidzi pada pembahasan tentang

Shala! sedangkan pada An-Nasa'i dan Ibnu Majah pada pembahasan tentang Adzan.



Pendaoat ke&n: Maqam yang mulia adalah ketika beliau diberi pamji

pujian kelak pada hari kiamat. r55

Menurut saya (AI Qurthubi): Pendapat ini tidak berbeda dengan

pendapat pertama. Bahwa di tangan beliau sebuah panji pujian dan beliau

memberikarq/afaat

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda

';*i \t ;)-.Stit}6fu';*t \r {qt ?; ?:'1 ,{,

at)'.;J"lt,;,-'p itl
"Aht adalah pemimpin anak Adam kelak pada hari kiamat dan

tidak ada rasa bangga padahr. Dan ditanganht panji pujian juga

tidak ada rasa bangga padaht. Iiada seorang nabipun ketika itu

selain Adam, sedangkan selainnya tiada lain melainkan berada di
bawah panjifo1."rszc

Pendapat kctisa: Apa yang dikisahkan oleh Aft-Thabari dari suatu

kelorpok ulana di artaranya adalah Mujahi( mereka mengatakm,'lvlaqm

yang mulia adalah ketikaAllatr SWT mendudukkan Muhammad SAW

bersama-Nya di atas Kursi-Nya."r527 Dalam hal ini diriwayatkan sebuah

hadiB.

Sdangkan An-Naqqasy menyebutkan dari Abu Daud As-Sijistani

t5" Pcodapat ini discbutkan olchAl Marmrdi paaa pcmUatasu tcotaog Taftirnf (2/
451).

1525HRAt-TirmidzipadapembahasantcntangTafsir(5808)nomr:3148. Juga&laur
Al Mmaqib (5/587 nomr: 3615). Sedangkanpada Ibmr Majahpadap€mbahasan cnfiang
zuhtd. Dan padaAbmad dalamAl Mwnad (ll5).

tsn Lih- Jami' Al Bayan (15/98) dalarmya dari Mujahid: Mendudukkannya bersama-
Nf"a di atas singgasana-Nya.

t 9. ..4
J..." Ut

.- C'.
. zo t ) .9tq
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bahwa dia berkata, 'Barangsiapa mengingkari badits ini mal<a dia menurut

kami tertuduh. Ivlasih saja ahli ilmu mernbicarakar masalatr ini."rs28

Sedanglan si4a saja yang mengingkari hukum boleh mentalorilqa,

makaAbu Umar dan Mujahid berkata, 'Tika ada seorang imam di antara

paraiman mentalon ilkarAl Qur'an maka itu berke,lraan de,ngm duapendapat

yang dijauhi kalangan ulama. Pertama ini dan yang kedua di dalam

mentalorilkan firman Allah SwT, @'{t6W U@i*('};';'r;:t
" Waj ah-waj ah (orang-orang mulonrn) pada hari itu berseri-seri. Kepada

Tuhannyalah merclca melihaf. " (Qs. Al Qiyamah l7 5l: 22-23). Dia berkata

'Engfau menunggupahala, adalahbukan dari melihat."

Menurut saya (Al Qurthubi): Hal ini disebutkm Ibnu Syihab dalam

sebuah hadits telrtangl t-Tanzil.Juga diriwayatkan dari Mujahid berkenaan

dengan ayat ini ia berkata, "Diamendudukkan beliau di atasArasy." Ini

adalah talsiril png tidak mustahil, karenaAllah SWT sebelum me,lrciptakan

segala sesuatu dur Arsy berdiri sendiri. Kemudian Dia menciptakan segala

sesuatu png Dia tidak butuh kepadanya, akan tetapi untuk menunjukkan

kemampuan dan hilanah-Nya, agar diketahui wujud-Nya" keesaan-Nya,

kesempurnaan kemartpuan-Nya dan pengetatruan-Nya akan segala

perbuatan-Nya yang teratur. Kemudian Dia menciptakan wrtuk dzat-Nya

sebuah arasy di mana Dia bersemayam di atasnya sebagaimana yang Dia

kehendaki dengan tanpa ada sentuhan dari-Nya. Atau arasy itu menjadi

tempatbagi-Nya

Ada yang mengatakan, "sekarang Arys sebagaimana sifat yang

menyebutkan batrwa Dia di atasnya sebelum Dia menciptakan ruang dan

waktu." De,ngan dasar peirdapat ini baik yang berkenaan dengan bolehnya

batrwa Dia menduduk*an Mutrammad di atas arasy-Nya atau di atas bumi,

'52E 
Lih Al MubarrarAl Wajiz (10/336).
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karena sema),amAllah SWT di atas arasybukanberati perpindatraru hilang

atau perubahm kondisi dai berdiri dnl duduk dan kondisi png menyibukkan

arasy itu" akan tetapi Dia bersemayam di atas arasy-Nya sebagaimana

disampaikmtentangDzat-Nyatarpabagaimanatdadsrya- Bukanlah pqkara

mendudulkan Muhammad di atas arasy-Nya menjadi mewajibkan bahwa

bagibeliausrfatrububiyah ataumengeluarkanbeliaudarisifat

ubudiyah (penghambaan), akan tetapi hal itu adalah peninggian kedudukan

beliau dan pemuliaan beliau di atas semua makhluk-Nya

Adapun ungkapan-Nya dalam penyamp atan:'1;; (b ers amaan-Nya)

adalatr sama dengan finnan-Nya, -tip+A$U "sesungguhnya

malailrat-malaikatyang ada di sisi Tuhanmu... " (Qs.AlA raaf [7]: 206)

dan ')i;fi yci. rlr+ J.yl o; "...Ya Rabblat, bangunkanlah untulclcu

sebuah tamah di sisi-Mu dalamfirdaus... " (Qs. At-Tahriim [66] : 1 1). Juga

samade,ngan fimran-Np, @ o$-tii 4 ll'oy"...Dan sesungguhnya

Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik " (Qs. Al
Ankabuut [29]: 69), dan lain sebagainla- Semua itu kembali kepada tingkatan,

posisi, langkalu derajat png tinggi dan bukan kepada tempat.

Pendapat keempat: Pengeluaran pelaku dosa dari neraka dengan

spfaat beliau. De,rnikian dikatakan oleh Jabir binAbdullah yang kemudian

disebutkan oleh Muslim.r52e Dan telah kami sebutkan dalam At-Tadzkirah.

SemogaAllatr me,nrberikan taufik-Nya kepada kita

Keenam: Para Ulama berbeda pendapat berkenaan dengan

qiymullail (slmlat tahajjud) menjadi sebab unhft meraihmaqam ng terpuji,

sehingga muncul dua pendapat: pertama, Bahwa Sang Pencipta SWT

membuat apa saja png Dia kehendaki dari perbuatan-Nya menjadi sebab

bagi keutamaamyadengartarpaadahihnah ngdiketahui atat'ndak Kedta;

r52e Hadits tentang syafaat adalah sebuah hadits yang panjang diriwayatkan oleh
Muslimdan lain-lainnya dantelah dijelaskan di atas bukanhanya sekali.

-::---.!
"ar I)[t 
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ilalrwa di dalam qiyamullail terdapat suasana berduaan dengan Sang

Pencipta de,ngan bermunajat tanpa ada orang lain. MakaAllah merrberikan

wasana b erduaan dan munaj at kepada-Nya dr dalan qiyuttullail dan inlJiah

maqam )ang terpuji. Dalam hal ini manusiabertingkat-tingkat sesuai dengan

derajatrya Maka orang yang paling agung derajatnya dalam hal ini adalatt

Muhammad SArW. Beliau diberi apa-apa yang tidak diberikan kepada

seorangpun dan beliau diberikan hak syafaat png tidak pernah diberikan

olehoranglain

Sedmgfun: U;> 
*Mudah-mudahan" png diucapkm olehAllah SWT

adalah pasti (waj ib). S edangkan : tl,tL (t emp at) dalam kead aan mans hub

kare,na sebagai zharf Makzudnp, di terrpat atau menuju ke te,mpat.

Ath-Thabari meryrebutkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullatr

SAWbersada,

a\ *'&l,slt iu;rt'J,',:*ir irtji
"Magam mahmud (tempat yang terpuji) adalah tempat di
dalamnya aht memberikan syafaat untuk umatht."tsil

Maka maqam edalah tempat png di dalamrya semuamanusia berrdiri

nntuk perkara-perkara besar, sebagaimana tempat-tempat di sisi para raja

tffi L/dn. Jami' Al B ayan ( I 5/98).



FirmanAIIah:

u 4,EiSf+'&,ftiS)+ Jrt, 4a'>io, 
j $.3

@(;tLi"La'3i
oDan katakanlah: 'Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk

yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar

dan berikanlah kepadaka dari sisi Engkau kekuasaan yang

menolong'." (Qs. Al Israa' [17]: 80)

Adayangmengatakarbahwamalcnaqa Matikanaku dengankernatian

1ang bemar dm bangkitkan aku di hari kiamat dengan benar, agr bertrubrurgan

dengan firman-Nya, 6ri 6t 4S Ati ol [* "semoga Tuhanmu

menganglrat kamu ke tempat yang terpzji." Seakan-akan ketika dia diberi

janji yang demikian, Allah memerintahkan kepadanya berdoa agarAllah

merrenuhijaliryra

Ada pula yang mengatakarl "Masulftanlah kami ke dalam apa-apa

yang diperintahkan dan keluarkan kami dari apa-apa lang dilaratrIg."

Ada pula png mengatakaq "Allatr mengajarinya apa-apa yang hanrs

ia gunakan untuk berdoa dalam shalatrya dan pada lain-lainnya agar

dikeluad<an dri orangormg musyrik lalu memasukkm diriqa di tenpat pug
irman. Sehingga beliau dikeluarkan dari Malftah dan dij adikanrya mastrk ke

Madinah." Malcna ini diriwayatkan olehAt-Tirmidzi dari IbnuAbbas, ia

berkata: Ketika Nabi SAW di Malkah kemudian diperintahkan aar bohijrab,

maka turunlah ayat, Q+ 'Fi ,ptis rr+ ,]6.i: *li ,
{F qfTsg+ Jrt, *li o) &SmaKa turunlan ayat, ,!? cf ci+-i\ !* *t- tpst y) ,y5

@#6iLefr n" j.-EiS "'Din katakantah: 'Ya hthan-ku,

masulrJranlah aht secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula)

ahtsecarakeluaryang benar dan berikanlah kepadafu dari sisi Englcau

lrehtasaan yang menolong'. ""3/ Menulut At-Tirmidzi, ini sebuah hadits

t53r }IR. At-Tfumidzi pada pembahasan tentang thfsir (5/304 nornor : 3 139).



hasan shahih.

Sedanel@nAdh-Dhahtrd( be*dq'Yaitr keluanrya beliau dai lvlakkatt

dan masuknya beliau ke Maklotr pada hari p€naldukan kota Makkah de,ngan

alllan.t'1532

Abtr Satrl,' I(etika beliau ke,lnbali dtri Tabuk dan orangorang munafik

telatr mengatakan, iSi<l q y\ :;;9 " ...benar-benar orang yang

lant alcan mengusir orang-orang yang lemah dari padanya... " (Qs.Al

Munaafiquun [63] : 8). Mdrsudrryra, memasn*:kan keperkasaan atau kelaratan

dan rne,ngeluarkan kemenangan ketika ke Makkah. 1533

Ada ptrla png me,ngatakan, "Artinya: Masul&an aku ke dalam perkara

lang Engleumernuliakanku dengrurryabempakenabiar sebagai tefipatmastft

yang benar dan keluarkan aku darinya dengan jalan keluar yang benarjika

Engf,au telatr mematikanku."ts34 Mujahid juga memgatakan derrikian dengan

malsranya

Jr"it aan gr-ir dengan dhammah pada hunrf z im artinyaadalah

memasukkan dan mengeluarkan. Sebagaimana firman-Nya,

4!"ll:, di *S " ...tempatkanlah aku pada tempat yang

diberlcati... " (Qs. Al Mu'minuun l23i: 29).Maksudny4 tempat yang alcu

tidakakan melihat apa-apa yang tidak alnr sukai di dalamryra. hi adalatt

qira'atr orang awam (maksudnya, mudWtal dutmukhrai).

Seda€kanAl HasaruAbuAlAlifh danNastrbinAshim mernbacaqra:

JrS U e.Fi t535 dengan fathatr pada huru f mim se,tringga artinya adalatl

1532 Sebuah atsar dariAdh-Dhahhak yang disebutkan olehAth-TbabaridzlamJami'Al
Bayan (15/101), An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qar'an (4/lE5), Al Mawardi pada

panUatasan tcntang Tafsirnya (21452) danAbu Hayyan ddamAl Bahr Al Muhith (61

R\
E$ Scbuah atsar dari Abu Sahl yang disebutkan Abu HaSpn dalrln ll Bahr Al Muhith

(6173).
r5r Discbutl an olchAl Mawardi pada pernbahasan telrtang Tafsirnya ("a52) danAbu

Hayyao dalam Al Bahr Al Muhith Gm).
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masuk dan keluar. Bacaan atau qira' atr yang pertama adalah ntb a'i (dengan

empat htrnrf asli) sedangkan yang kedua adalah *ulatsd (dengan tiga hunrf

asli).

Sedangkan IbnuAbbas mengatakan, "Masukkanlah aku ke dalam

kubur dengan cara masnk png benar ketika mati dan keluarkan aku dengan

cara keluar png benar ketika waktu pefirbangkitan."rs36

Ada pula )ang mengatakan, "Masuliil<an aku ke mana saja Engkau

masulkan dengan cara masuk yang benar dan keluarkan aku de,ngan cara

keluar yang benar." Maksudnya, jangan jadikan aku di antara orang yang

masuk dengan suatu cara dan keluar dengan cara yang berbeda. Karena

sesungguhnya orang yang memiliki dua cara ini tidak akanbe,nar menunrt-

Mu

Adapula ngmengatakan rs3T6Ayatinibersifttumurnmorcakrry senua

perkara dan perbuatan, baik dalam hal kematian dan kehidupan." Itu doa

yang artinp, 'YaAllah, baguskanlatr tempat masulku dan keluarku dalam

be,rbagaihal."

Firman-Nyr, (ri(,t^i!" e'i u j.*ii "Dan berikanlah

lrepadalu dari sisi Engkau kelamsaan yang menolong." Asy-S1a'bi dan

Ikrimatr berkat4'De,ngan kata lain adalah huji ah png baku."

SedangkanAl Hasan berpendapat bahwa hal itu adalah kebanggaan

dan kerne,nangan serta peninggian agama-Nya atas se,mua agama png ada.

tss qira'ah ini disebutkan oleh IbnuAthiyah dzbmAl Muharrar Al Wajiz (10/337) dan
Abu Hay5ran dalam Al Bahr Al Muhith (6/73).

1536 Sebuah atsar dari IbnuAbbas disebutkan olehAth-ThabaridalamJami'Al Bayan
(15/101), Al Mawardi pada pembahasan tentang Tafsirnya (2/a52, IbnuAthiyah dalarn
Al Muharrar Al Wajiz (101337 danAsy-Syaukani dalam FathAl Qadir (31357').

tstz 6i 4dzlah pendapat IbnuAthiyah sebagaimana ddamAl Muharrar (10/337) dan
itulah yang paling kuat rnenurut pandangan kami karena keumumannya. $sdangkan
Abu Hay5ran mengatakannya dalamAl Bahr Al Muhith (6n3).Yary jelas bahwa dia ini
bersifat umun mencakup semua stunbernya baik duiawi atau ul:hrawi.
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MakaAllah mernkrin},aj anji untrrk melepaskarr ker{aan Persia drr Romawi

dan lain-lain lalu menj adikamryra untulnya.

FlrmanAllah:

@6;i6( W Ll M iiit Fr;6 U
uDan Katakanlah: oYang benar telah datang dan yang batil telah

lenyap. Sesungguhnyu yang batil itu adalah sesuatu yang posti

lenyap.' (Qs. Al Israa' [1T: 81)

Dalm apt ini dibahas tiga masalatr:

Pertama:Diriwayatkan olehAl Bulfiari danAt-Tirmidzi dari Ibnu

Mas'ud, ia berkatq'T.[abi SAW masuk ke Maldratr pada tatlrn penaklukan

(amul fath). Ketika itu di sekitar Ka'batr terdapat tiga ratus enam puluh buatt

patung. Nabi sAW menusukkanrryra dengan tombalc pe,ndek di tangannya -
kiranya dia beftata, "dengan batang kayu" - dan bersabda'

*q 'u.fr v\ bJ;* 6iSog W'ol ',WUSsfr;*

a6:t
"Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap'

Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap'

Telah datang kebenaran dan kebatilanpun tidak aknn munanl

kenbali dan tidak akan kembali lagi."tt38

hi la&ztrAt-Tirmidzi" dan dia ber*ata'Ini s6uah hadib hasm slahih."

Dernikian pula dalam hadits Muslim: qai @atung).t53e Sedangkan dalam

t53s HR. Al Bulfiari pada pembahasan tcntang Tafsir (3/151), At-Tirmidzi pada

pembahasan tenang Taftir (3/303 nornor: 3 138)
r53e I{R Mrrslimpada pernbahasan telrtang jihad, bab: Menyingkirkan Berhala Di Sekitar

I(atah(3/1,+08).
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satnriwayat:tiib.

Para ulama kitaberkata, 'Tumlah sebanyak itu karena dalam sehari

merekamengagungf,m satu patung dan mengfuhususkan patung 1mg paling

besarselamaduahari."

Ungt<4an,'sehinggaNabi SAW menusukkannla dengat batang kayr

di tangan beliau", ada 5nang berpendapa! bahwa kayr itu dikokotrkan dengan

besi dan setiap kali beliau me,lrusuk muka patung maka mukaqra tertunduk

pada tengkukny4 atau menghancurkan tenglrukrya maka tenglnrknya

tertunduk pada mukanya, sedangkan beliau mengucapkan, iirft fr '*
6i:$g W, Ll Wr "Yang benar telah datang dan vang batil telah

lenyap. Sesungguhnyayang batil itu adalah sesu.atuyang pasti lenyap".

Demikian dikisahkan olehAbuAmru danAl Qarlhi Iladh.

SedangkmAl Quryairibeftat4'"Tidak ada ngtelsisa satupatungprm

melainkm telah terjungkal ke arah wajatnrya Kerrudian beliau memerintahkar

agardibinasakar"

Kedua: Ayatini menunjuktcan penrbinasaan patung milik orang{ftulg

musldk de sernuaberlralajikamemangbisamengalahkmmereka. Tknrasrik

juga, segala macam alat kebatilan dan segala hal yang mengandung maksiat

kepadaAllah seperti mardoliq gendang dan seruling 1ang tidak ada malamnla

setainmain-main sehinggalalai dari mengingatAllah SWT.

Ibnu Al Mundzir berkata, ''Termasuk ke dalam makna patung adalatt

patung png terbuat dri te nah, kayr dan semacamrya- Dan serrua png dibuat

oleh manusia yang tidak ada manfaabrya selain sekedar main-main yang

dilarang. Juga tidak boleh menjual be,lrda sernacarn itu kecuali patung lang
dibuat dari emas, perat besi atau kuninganjika diubatr dari semestiqra dan

akhirnya menjadi pecahanrs atau potongan sehingga boleh memperjual-

ts& An-Nuqrtt bentuk jamaknya adalah naqarah. An-Naqarah dari emas dan perak

adalah potongan yang dilebur. Dikataka4 'Itu adalah apa yang telah dilebur menjadi

uhrh." lz-Nu qrah adalahbasil leburan. Lih. Lisan Al 'Arab, enlti: j; .
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belikarrq/a"

Al Muhallab berkda,' Adapun Alat yang mengandrmg rmsr kebdilan

jika dihancurkan lebih berrnanfaat maka sebaiknya dihancud<an dari pada

disimpan. Kecuali jika imamberpandangan huus nrernbakamyadengan ryi
sebagai bentuk penegasan dan hukuman dalarn urusan harta. Hd ini telatt

.dijelaskan di atas berkenaan de,nganpembakaran yangdilakukan oletr lbrur

Umar RA. Nabi SAW sendiri pernatr ingin me,rnbakar nnnatr-rtrmah orang-

orang yang meninggalkan shalat berjamadr.rs4r hf adalah dasar dalam

penrberian hukunran dalam halta dengaosaMabelier SAW be,lkenaandengan

seekor unta yang dilalcrat oleh pernilil-yq yang seorang per€mpuan,

"Lepaslranlah unta itu karena dia telah'erl&tat."tsa2

Rasulullatr telatr menghilangkan kcpemilikan wanita itu atas untan)'a

sebagai bentuk pemdidikan bagi pemiliknya, serta tnilcuman bagin),a l<arsna

laknat atas sesuatu. Urnar bin Al Khaththab RA telatr m-enrmpdtkan susu

png telatr dicanpur dengan air oleh perniliknya

Kettga: Pemafsiran ayat )ang telah l€mi pAartran dAat dibandingkan

pada sabda Rasulull& SAW,

'+tt'o:!;.5l !* &; €; j.r 4 Ur $ti
t,;*:- ro ;rri, 3'F d- rl'ielt ) *.st W

"Demi A,llah, sungguh pasti alcan rr:;r Isa bin Maryam sebagai

seorang pemimpin yang adil. Ma*a pasti dia akan menghananrlan

salib, mem.bunuh babi, menetapkan jiryah (paiakiiwa untuk non

t51t S€buah hadits shahih telah bcrlalu di atas takhrijnya.
rs2 I{R Muslim pada pembahasan tentang berbuat baik, bab: krangan rmtuk il4elaloat

Binatang dan selairmya (4/100a). SedangkanpadaAbu Daudpadapembahasantentang

Jihad,Ad-DafimipadapembahasantentangMeminta lzindanAhmad dalam Al Musnad

(41429daa431).
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muslim) dan pasti ditinggallwn semua unta mudatsa3 sehingga

tidak ditunggangi di atasnya."tstt Qluttafaq 'alaih)

Termasuk dalam masalah ini adalatr penglmcuran yang dilakukan oleh

Nabi SAW tertrada kelambu png bergunba. kri juga dalil yarg menunjuldwr

harus dilakukan perrbinasaan garnbar dan alat-alat permainan seb4gaimana

yang telatr kami sebutkan. Seurua ini dilarang menggUnakanrryra dan harus

dirubah oleh pemiliknya. Sesungguhnya pe,rnbuat ganrbar-garnbar ini akan

disiksa pada hari kiarnat dan dikatakan kepada merek4"Hidupkan aPa-

apayang telah kalian ciptakan...!". Mengenai makra ini akan dibahas

dalarn surah An-Naml insya Allah Ta' ala.

FirmanAllah SWT: 3J ;tr'&3"Dan Katakanlah: 'Yang benar

telah datang..." Maksudnya, Islam. Ada frang berpendapat, Al Qur'an.

Demikian dikatakan oleh Mujahid. Ada pula yang mengatakan, Jihad.

'Jbfll '5ite "Dan yang batil telah lenyap. Ada yang berpendapat,

maksudnya kesyirikan. Ada lagi yang mengatakan, syetan.rsa5 Demikian

dikatakan oleh Muj ahid.

Yang benar adalatr menjadikan lafazh ini umum de,ngan sasaran ),ang

masih memung[<inkan- Sehingga ta&imya adalatt s5rai'at telah datmg dengut

segala apa png dikandungnya- iSy,{t'Ai i3 " Dan yang batil telah lenyap" .

Yang batil telah binasa. Se,perti, '4t AS:: (melayangnya jiwa)artinya

adalahkebinas&umya. 6j^: ag' W'ol "sesmgguhnya yang batil itu

tsa, Al Qallasi adalah jamak dari Al Qallush - dengan fatbah pada hunrf qal- unta

muda. Lih. Lisan AI 'Arab detgan, entri: u,ali.
t5{ HRAlBul:haripadapembahasantentangjualbeli, bab: MenrbrmuhBabi, Muslim

dengan lafazhnya pada pembahasan tentang Iman, bab: Tunmnya Isa bin Maryam Lih.
Al-Lu'lu' wa Al Marj an (l I 44).

rn5 Lihat berbagai pendapat para ulama mengenai nrakna Al Haq dar- Al Bathil dalarm

Jami'Al Bayan(l5llO2),Ma'aniAl Qur'an karyaAn-Nuhas (4/186), TafsirAl Mawardi
(2/452), Al Muharrar Al Wajiz (101337), Tafsir Ibnu Kabh (41109), Al Bahr Al Muhith (6/

74) darFath Al Qadir(3/357).



adahh sesuatu yang pasti lerynp." Maksudnla, tidak k€kal bagrya Hanya

kebe,naran yang almn tetq.

FlnnanNlah:

$*iJ('-;.- * i'o*'#.1*ii {W i
@r5r{1

oDan Kami turunkan dari Al Qar'an saata yang menjadi pencloar

dan rahmat bagi orangorang yang beriman dan Al Qar'an itu

fidaHah menambah hepada orangetang yang zrtafim sehin

herugian.n (Qs. At Israa' [lfl : 82)

Dalan ayat ini dibatras tujuh masalah:

Pertsma:FimranAllah SWT: ffi "Dan lfumi turtnkan." Juttthur

menrbacanya dengan huruf naz. Mujatrid membacanya r'lT.l"Dan Dia

mqurunlant"ls dengan hunrfl,u'. Diriwalatkm oletrAl }vlalwazi dri Ilafstt

Sdangkan Cf (dan) untuk menrmjukkan permulaan tujuan. Juga bisa unhrk

menjelaskanjenis. Seakan-akanAllatr berfirmaru'Dan Kami me,lrurunkan

penawrdai dalmAl Q,ur'an" Sedangftm di dalffii s€buatlhadits dis€bukaq

^ist 
i* l; y| ;ri ?bz,L;- t ;

"Barangsiap(t yang tidak mencari kesemkthon' dori Al Qur'an
malra Allah tidak akan menyembuhlcannya."rilT

tsrc qira'ah ini disebuttan oleh IbnuAthiyah deJramAl Mulunar Al Waiiz (101338 daa
Abu Hayraa daJran Al Bahr Al Muhith Gn q.

rs7 Discbutkan olehAl Ahrsi dalam Ruh Al Ma'ani (415? 5).

6gt,f,ibJF3
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Sebagim pra abli hlsn il margingkili il[a-'U (doz) unukmenmjuldrrr

makna sebagian, rtiqa sebagiannya tidak mengandung kese,rnbulran.ts

IbnuAthiyah berkat4tsre 'TIal ini tidak mesti, akan tetapi bisa untuk

menunjulil<an malnra sebagiar sesuai denganpenurunanq,a adalah dijadikan

sebagian-sebagian lvlaka seakan-akmAllah berfirmaq' Dan Kami turunkan

dari Al Qur'an itu sesuatu yang berupa penawar' . Padahal semua yang

ada di dalarnnya adalah pe,ltawar."

Kedua: Para ulama be,lbeda pendapat te,lrtang'peirawar' itu menjadi

dua pendap attsnpertama, peiawar hati dengan hilangnya kebodohan dan

keraguan. Juga karena terbukanya penutup hati dari penyakit kebodohan,

serta pemahaman akan mukjizat dan perkara-perkara yang me,nunjukftan

kepada esensi Allah SW'T. Kedua,kwmbnhandari berbagai penlnakit lahir

deirgan nrqah dan ta'awwudz dan sernacamnl'a itu. Telah diriwalatkan oleh

para imam - sedangftan tafaztrryra milikAd-Daraquthni - dari Abu Sa'idA]

Khudri, ia berkata'Kami diutus oleh Rasulullah SAW dalam suatu pasukan

dengan tiga pultrh personil penungpng kuda I^alu kami singgatr pada suatu

kaum dari kalanganArab dan kami memohon kepada mereka sudi kiranya

merrberijamuan kepadakami, namunmaeka enggan Makap€xninpin kaum

itu terke,na sengat kalajengking, sehingga mereka datang kepada kami lalu

mereka berkata, *Apakah di antara kalian ada yang bisa mertrqyah orang

yang kena sengat ka$englring?." --Sedmgftm di dalam riwalat Ibnu Qattah,

'R.aja itu sekarat-.

t* Di antara mereka adalah An-Nuhas sebagaimana disebutkan dalam [da'aninya
sendiri (4/187).

tve Lrh. Al Muhanar Al Vajiz (101338).
r55o Disebutkan oleh AI Mawardi pada pembahasan tentang Tafsirnya (21453). nga

makna syifa (kesembuhan/penawar), yaitu :

(l) Penawar dari kesesatan karena di dala'rmya ada petunjuk.

(2) Penawar dari sakit karena di dalan-ya ada b€*ah-
(3) Kecukupan dalam hal yang fardhu dan hukum karena dalanmya ada penjelasan.
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Lalu aku katakan, 'Ya aku bisa. Akan tetapi aku tidak akan lakukan

hingga kalian semua memberi kami se$latu." Maka mereka b€rkat4 "I(ami

akan memb€ri kalian tiga puluh ekor kanrbing." Mal@ aku bacakan dia suralt

Al Faatihah sebanyak tujuh.kali, hingga akhimya dia sentbtth."

Dalam riwayat Sulaiman bin Qatuh dad Abu Sa'i{'Maka dia siurnan

dan aktrimla se,nrbutr. Akhimla dikirimkan ke,padakami hidangan dan juga

kambing. Maka kami memakan hidangan iar namun kami e,lrggan rnemakan

daging karnbing tersebu! hingga kand datang memanyakan hrd<urm1a kepada

Rasulullah SArf,/, lalu aku sampaikanberitakami kqadabeliau setringgabeliau

bersabda,

.e'; J.'ef ,;, ,rut J';:, ti ,Lij t
i, ./

t,lf :Jti

,$ tlfr'a;ri v,

/tns;Li,
"Apa yang menjadilcan englcau tahu bahwa surah Al faatiha itu

ruqyah? ". Aku jawab, "Wahai Rasulullatr, sesuatu menginspirasi

hatiku" Beliaubersabd4'lMakanld:, danberijugakrni dagingkambing

ilgrls5l

Dilansir dalarn kitab ls-Sz nan dan Al Madiih darthaditsAs-Sariy bin

Ydgr4 ia berkata "Al Murtamir bin Sulairaan meiryampaikan hadits kepada

kami fui Iaits binAbu Sulaim dariAl Hasm dariAbu Umanatr dari Rasululldt

SAW balrwa beliau bers *d4 " Dengan izin Al'lah Ta' ala alcan bermanfaat

daripenyakit htsta, grla, lepra, sakit-pentt, TBC, demam, dan (gangguan)

jiwa, sekiranya engkau menulis dengan htnyit atau dmgan 'masyq' llitu
tumpurmerah, ilrrs if-tr?b'to +s {.bt:tii6r {lr 9qs'.\:Pt
':n:- ss ili cJ 'u :G 61 ;-1e ?'*, ix, 4, ?'d',

r55r HaditsAbu Sa'id telah ditakhrij di atas. Juga ditaktrij olehAd-Daraquthni dalam
grurannya (3/64 dan 65).



(Afu berlindung kepada kalimat-kalimat dan ncma-nama Allah yang

sempurna selunthnya secara umum dari kejahatan binatang berbisa,

keburukan kesedihan, dari keburukan sihir mata yang hina, dari

lrejahatan pendengki jika mendengki dan dari Abu Farvah dan semua

l<eturunannya. "1552 Demikian yang beliau sabdakan.

Beliau tidak menyebutkan,'Dd kejatratanAbu Qihah."""

Dia berkat4 "Tigapu'luh tiga malaikat datang kepada Rabb mereka

'Azza wa Jalla lalu berkata, 'Tuangkan untuk bumi kita.' Maka Allah

berfirman,'Ambil tanah dari bumi kalian lalu usapkan keubun-ubun kalian'.

Atau mengatakan,'I(arni wasiafkan kepadakalian nqnh Muhammad SAV/,

tidak akan beruntung selama-lamanya orang yang menyernbunyikannya atau

mengarnbil pernberian atasn1a." I s5a

Kemudian ditulis surahAl Faatihah, empat alat awal surahAl Baqaratr,

ayat yang berbicara tentang pengendalian angin, ayat Kursi dan dua ayat

setelalrny4 bagran akhirsurahAlBaqarahmulai darr:,p"2,i,-Xrt A C fi
@ 'ra:!i a CS "Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di

langit dan apa yang ada di bumi ... ... ". hingga ayat terakhir, bagian awal

suratrAn-Nisaa', ayat pertama surahAl Maa'idalu ayat pertama surahAl

An'aam, ayat pertama surah Al A raf, ayat dalam surah Al A raf:

@ .rii.ft't ,y"r,::fi ile o*o, fi '& -n . ,) "sesungguhnya Tuhan

lrnmu ialah Allah yang telah menciptal<an langit dan bumi... " t 555 Hingga

sempumaayatini,lalualatdalamsurahYunusdari: * .!L C ;;; Jli.

1552 HR. Ad-Dailami dariAbu Umamah dengan lafaztr yang sangat dekat. Lth. Kanz Al
Ummal (10 I 69 normr: 28398).

1553Abu Qirahadalahjulukanbagi Iblis. Qitah adalah- dengankasrahpada huruf/ca/
dan sukun pada huruf ra' - nama Iblis. Lih. Lisan Al' Arab, etti: ii.

rssl Ash-ShafAu dan Ash-Shafadu adalah pemberian. Lisan Al 'Arab dengan, enfj;
Jio.

1555 Al A'raaf ayat54.

[Tafsir At aurth,rb,
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"Musa

berlrata: 'Apa yang kamu lahtkan itu, itulah yang sihir Sesungguhnya

Allah alran menampalckan lcetidak benarannya'. Sesungguhnya Allah

tidak alran membiarkan terus berlangsungnya pekcrjaan orang yang

membuat karusakan. " t t t6

Juga ayat yang ada di dalam surah Thaalraa:

$s" 4 33 t# tll"t-;l; u, ,3ih a"; A u ,!1i

@ 5f i3,st *
"Dan lemparkanlah apayang ada ditangan kananmu, niscaya ia

akan menelan apa yang merelca perbuat. " Sesungguhnya apa yang

mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan

tidak alcan menang tukang sihir itu, dari mana saia ia datang."
/nz K€mudian seputrh ayat awal suratr Ash-Shaaftat Al Ikhlas danAl

Mu'aqr$ridzatairL

Dtulis di dalmr bejana yang bersih kernudiar mamdi tiga kali dengan air

yang bersih lalu de,ngan air itu juga disiramkan pada bagian png sakit tiga

kali, kerrudian be,nnrudhu dengan air itu sebagaimana wudhunya untuk

melrtnlallrar slrald. Benn rdhu s6agairnauwudhun5a untukmerunal<m shald

dengan air itu. Ke,nurdian dituangkan pada ubun-uburq dada, punggungn),a

dal air itu tidak boleh digrmakan untuk istinja Kemudian me,nunaikan shalat

dua rakaat kemudian me,mohon kesembutran kepadaAllah SWT. Lakukan

hal itu selama tiga hui de,ngan ukuran setiry hari menulis satu surat.

Di dalam riwayat tarn: ii tii i7 Cf 7 A pari keiahatan

Abu Qitrah dan semua ketunrnannya). Juga berkata: 'ns*ti t:j,:jltl
(dan us aplah ubun-ubunmu) daryantidak ragu-ragu.

r'$Yrnmus, ayat 81.
r55? Tbaaha4 ayat 69.
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Diriwaptkar olehAl Bulrtmridari AisyahbdrwaNabi SAW ilrelrirykat

diri belian dengan Al Mu' ntrvvidzat {suratr Al fl&lastU Al Falaq dan An-Naas)

ketikadalarnkeadaan sakit yang aktrimya beliau wafat dalam sakitrrya itu.

Ketika saki.trya paratr, maka alru (Aisyah) meniupkan kepada beliau dengan

sernua itu dan aku mengusap beliau dengan tangan beliau sendiri karena

ke,berkatrannya

Maka alm bertanyakep ada Az-Zlhi tentang bagaimana meniupnya?

Dia menjawab, "Eleliau meniup pada kedua tangannya lalu dengan kedua

tangannya ihrbeliau me,ngusap wajal[q/a-"rs58

Diriwayafl<an oleh Malik dari Ibnu Syihab dari Urwahdari Aisyatr,

bahwa Rasulullah SAW jika r,rsrderita sakit maka beliau me,nrbacakan untuk

dirinya sendri Al Mu' awwidzatain (AlFalaq dan An-Naas) lalu meludah

ataumeniup.l55e

Abu Bakar bin Al Anbari bertata, "Para ahli bahasa mengatakan

berkenaan dengan tafs ir * (meniup)adalah meniup dengan tiupan yang

tidak rnembawa air ludatr." Makna: ;.af adalah meniup dengan tiupan yang

membawaairludah.

Akan ada penjelasan para ulama berkenaan dengan hal ini pada tafsir

swalr Al Falaq insya Allah Ta' ala.

Kaiga: Ibnu Mas'ud rueriwayatkan bahwa Rasulullatr SAW tidak

menytrkai ruqyah kecuali dengan Al Mu'awwidzaat (ayat atau doa

perlindmgq).

1558 TfR. Al Buklrari dalam sejumlah terrpat pada pembatrasan tentang Peperangan dan
Kutamaan Al Qur'an, Muslim pada pembahasan tentang Salarq bab: Meruqyah orang
Sakit dengan SurahAl Falaq danAn-Naas, Malik pada pembahasan tentang sihir mata,
bab: Ta'awwu& dan Ruqyah untuk Orang sakit Dan lainnya.

r55e HR. Malik pada pembahasan tentang sihir mata, bab: Ruqyah untuk Orang Sakit.
Dengan sedikit perbedaan re d^ksi (21942 dan 943).

Tafsir At Qurthubi t-4



Ath-Ihabaxi b€rkat4'Ini adalah hadits )ang tidakbisa dijadikan hujjdt

dalarn 4gam4 karena dalarn penukilanrya ada sanad yang tidak dik€nal. Jika

itu shatrih, maka adake,nnrngkinan salah atau dihapus, Hal itu karena sabda

Rasulull&SAW,

"Apa yang *"rlo,nrOrn engkau tahu bah::rtr';rj;
ruqyah?."

Jika ruqyatr itu boleh derrrgwt Al Mu' awwidzatafz, padahal keduanya

bagian dari Al Qur' an, maka rnenrqiy* dengan surdr atau ayat yang'lainnla

yang terdapat dalam Al Qur' anjuga diboletrkan, karena semuanya adalahAl

Qur'an.

Diriwayatkan, batrwa Rasulullah SAW bersabda

,P\ a,jf iW
.aC

PA
"Kesembuhanumatlu adapada tiga hal:,4yat dariAl Qur'an alau

sesuap madu atau sayatan pisau belcam."t560

R{a Al Gharawi berl<ata,'Siapaprxx ydlg tidak merrohon kesernbuhar

dengan Al Qur'an maka tidak ada keserrbtrhan baginya."

Keemp at: Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan rutsyrah,

laitu: mentrlis nama{uunaAlla}r atau alat-ayatAl Qur'anlalu direndam dalam

rsYang ada dalam ShahihAl Bukhari dan Muslim dan dalam Sunan Ibnu Majah serta

MusnadAhmad:

.)6'g it f 'n)\t fry",P)r A,;t;(t+
"Kesembuhan umatht pada tiga hal : sayatan pisau belam, setegukmadu dan kayy

(sengann panas api). ". Dan telah dijelaskan di atas.

'*';'l ;;'u Ft :l *tr qq'u-{
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air lalu air itu diusrykan kepada orang sakit atau diminumkamya Sa'id binAl

Musal5rab mernbolehannya. r56t Dikatakm kepadmp, "Seorang suami ingrn

me,ncerai istrinp, apakah boleh dia disembuhkan detgan n*syrah? ." Dia
me,njawab, "Tidak mengapa Segala yang bermanfaat tidak dilarang."

Mujahid tidak berpendapat tentang pe,nulisan sejumlah ayat dari Al

Qur' an lalu direndarn dalam air lalu diminumkan kepada orang png sedang

sakit

AiqahmembacaAl Mu'armridzatainke dalrn sSuahbejarakeinudian

ia perintahkan agar dicipratkan kepada orang yang menderita sakit.rse

Al Mazari Abu Abdulah berkata, " Nusyrah adalahperkara png zudah

dikenal luas di kalangan ulama- Dinamakan demikian lcarena dia dilepaskan

atau dibebaskan dari penyakit{/a."tsor

NamunAl Hasan dan IbrahimAn-Nalfia'i melarang cara tersebut

(nusyrah).tsa

An-Nakln'i berkata, "Aku takutjika diatertimpabala" Seakan-akan

dia berpendryat bahwa rya png dilaln*an teilmdry Qur' an itu akan hakhir
dengan suatu bala daripada manfaat kese,nrbutran.

Al Hasan berkata "Aktr pe,r:rah bertaqra kepadaAnas, lalu ia berkata

'Mereka menyebutkan dari Nabi SAW bahwa ruq;rah itu dari syetan'."

Abu Dardtelahmeriwaptlon dari hadib JabirbinAbdullalt iabertafa,

'S.asulullah SAW pernah ditanya tentang n*ry'ah lalu beliau b ersabd+' Itu

dai perbuatan syetan'."ts6s

t56t Li}- Al Bahr Al Muhith (6nq.
1562Ibid.

1563lbid-

156. Ibid.
1565 HR. Abu Daud pada pembahasan tentang Kedokteran, bab: An-Nusyrah

(pengobatan dengan doa), (4/5 dan 6) danAhnad dalam AI Mwnad ((31294).

E[[ 
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IbnuAbdil Barrberkata,'Ini adalatl atsar ymg lernah dan megtiliki

sejunrlatr kennrngfcinm""

Telah dikatakarU 'I(emungkinan yang dilarang adalahjika dari luar

Kitabullah dan Sunnah Rasulullatr SAW dan dari pengobatan yang sudatt

banyak dikenal. Nusyrah adalatr sejenis penyembuhan. Dia adalatr

membersihkan sesuatu )Nang memiliki keutamaan, sama de,lrgan wudhu

Rasulullah SAW." Rasulullah SAWbersabda

'd.Lf'& Lw, i, .I)'; *. # I v alr:;tt Y

'J,;,ili l*l
"Ildak mengapa dengan ntqyah selama tidak ada kesyirilan di

dalamnya. Dan siapa saja di antara kalian bisa memberilcan

manfaat trep ada s audaranya, hendabtya ia melahtkannya.')1566

Menurut saya (AI Qurthubi): Kami telah sebutkan sebuatr nash

dengan derajat marfii'berkenaan dengan n*ryrah (pengobatan dengan

m€nggunal@ doadri alatAl Qrn'an),bafiwayurg dernikiarihrlla{abgrlaku

dariAlQur'an.

Kdima:lvla1f/r\bedota "fidak mengpamenggarfunglm trlisan nama-

namaAllah pada leher orzmg sakit untuk ke,pentingan memohon berkatt

dengannya, j ika orang yang menggantungkanrryra tidak bermaksud untuk

memolak sihir mata Jadi, hal ini tidak boleh dilalo*m jika behm sama sekali

te*ena sihir mata ittl"r567

rt65 HR Muslimpada pcmbahasan tsntang Salam, bab: Dianjtukaorya Ruqlrah dari

Sihirlv(&...{enganscdikitpcrtcdaanr€dal$i-(4/1724&n 1725)danA}rr''ddalam

AlMusnad((31302).
rn Disebutkan pendaPat ln/lalik rahimahullah olch Abu Halryan dalaun' Al Bahr Al

Muhtth(6174).
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Berdasa*anpendaat inilahparaulamaberpegargar. Me,nunrtmereka

tidak boleh diganhmgkan pada binatang atau manusia yang sehat. Adapun

tulisannarna-nanaAflah 1ang di$ntungl€n setelahtunrnrgapenlakit dorgan

harapan adaqaajalan keluar dan kesembuhan dari Allah SWT adalah sama

dengan nrqlah yangmubaft png telatr ditetapkan oleh Sunnah, png boleh

me,nggunakann),a urtuk menolak sihir mata dan lain-lainnya

Abdullah binAmru telah maiwalatkan s€ra),abrkata: Rastrlullah SAW

bersaMa:

* q i6r {t rr(")';';f iS+ y'; G'€Ll Li6\
)'rW- o?, ibtiilt|'u, yW,;,

"Jilu salah seorang dari kalian terkejut di dalam tidurnya

hendalatya ia membaca, 'Aht berlindung kepada Allah dengan

lralimat-kalimat yang sempurna dari kemurkaan-Nya, siksanya

yang sangat buruk dan dari kcjahatan para syetan l@til@ mereka

datang'."tsat

Abdullah mengajarkan doa itu kepada anahya png sudatr tahu baca-

tulis, adryun yang belum bisa baca-tulis, dia menggantungf,an doa tersebut

padanp-

Jika dikatakam,'Telah diriwayaflranbahwaRasulullah SAwbersabda

156tIIR. At-Tirmidzi pada pembahasan tentrng doa(51541 dan Jl),norpr: 3528).la
berkata tentang ini, 'Ini hadits hasan gharib dari riwayatAmu bin Syu'aib dari ayabq,a
darikakeknya.'HR.AbuDaudpadapembahasantentangkedoheran, bab: Bagaimana
Meruqiph(a/10dan 1l). Juga olehMalikpadapernbahasantentang sya'ir, bab: Hal-hal
Yang DiperintahkanAgar Memohon Perlidungan darinya Q1950) dari riwayat Khalid
binAl Walid RA Juga olehAhmad dalam Al Musnad (2ll8l).

ly,Vi,#WU
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,,siapa yang menggantungkan sesuatu maka ia akan diserahlan

kepadanya."ts6e

Sedangkan Ibnu Mas'ud pernah melihatjimat yang terikat pada leher

Ummul Waladnya (budaknya), ia lalu menariknya dengan keras kemudian

mernutuskanny4 sarnbil berkata'SrmggUll kehragalbnuMas'udtidakbutuh

kepadakesyirikan-"Ialuberkata,'sesunggUhnyajimafi,rusfabtiwalah(pelet)

adalatr bagran dari kesyirikan." Dikatakan, "Apakah tiwalah itu?." Ia

menjawab, "Sesuatu (mantra) yang rnembuat suami atau istri rnencintai

pasangannya"

Diriwayatkan dari Uqbatr binAmirAl Juhani, iaberkata: Aku pernatt

me,r:de,ngar Rasulullah SAW bersabda"

&
,,

u c a . t/ c .e4,*A
"Barangsiapa menggantungkan jimat (tamimah) semoga Allah

tidak mengabulkan keinginannya, dan barangsiapa

menggantunglcan wada'ah (iimat )nng terbuat dari siput/ lail

buntet) semoga Allah tidak memberi ketenangan pada dirinry' " t 570

Al Khatil binAhmad berkat4 "Tamimah (iimat) adalahkalung yang

rnengandung permohonan perlindungan, sedangk at w ada' ah adalah jimat

darimerjan."

Abu umar berkata, " Tamimahmenurut bahasaArab adalah kalung,

r56e Hadits dengan lafazh , A ,y', ,b ',iJi '4s. ,,Siapa yang menggantungkan sesuatu,

maka ia alcan disandarkan bepadanya." F[R. At-Tirmidzi pada pembahasan tentang

kedokteran, bab: Maknrhnya Menggantungkan Tulisan Nama-NamaAllah (pada leher),

dari hadits Abdullah bin Llkainr.

At-Tinnidzib€rkata, "AMullahbinUkaimtidaknrcndengardariNabi SAW. Sedangkan

dalambab dari uqbatrbinAmir. Lih. SunanAt-Tirmidzi (4/403 normr:,2072).
r57o I{R. Ahmad dalamAt Musnad (4/154) dengan lafadr : L!...:eW i,. Sedangkan

menurut An-Nasa' i dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW tidak ri'enyrkai sepuluh hal, di

antaranya, mengganhrngkan jimat. Pembahasan tentang perhiasan, bab: Mewarnai

dengan warna Kuning (8/1a0 dan 141).

d riisr Lt:, 
.), G,',*'J') d ut'S x
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sedangkan menunrt para ulama adalah sesuatu yang digantungkan di leher

bemrpa kalung karena Ltawatir terkena sihir atau lainnya MakaAllah tidak

akarmerymrpurnakankesebmtryra Sedmgfatorary ngmatggrortungfm

wada'ah -yatgsama maknanya dengan jimat- makaAllatr tidak akan

mmberi kae,nangan padarryra lvlaksudnla, Allah tidak akan menrberkatrinya-

Wallahu a'lam.

Sernua ini adalah peringatan tegas'terhadap prilaku jahiliyah png
menggantungkanjimat atau kalung, dan mereka menyangka bahwa sernua

benda itumeqiagamoekadanme,lrolakbala Tidak adalangmampumenolak

bala selain Allah 'Azza wa Jalla. Dialatr Yang merrberikan kesehatan dan

merrberikan ujiaq tiada sekutu bagi-Nya- Sehingga sernua itu dilarang oleh

RasulullahSAW.

Dari Aisyah, ia berkata, "Sesuatu yang dikalungkan di leher setelah

turunnya bala maka tidak termasuk jimat."

Sebagian para ulama membenci mengganfirngkan jimat pada leher

bagaimanryunjugp sebeluno tunrnrryrabala atau setelahrya Pe,ndapatpertama

lebih benar dalam sebuah atsar dan perlu ditinjau inqraAllah Ta'ala.

Apa png diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bisa saja yang dimaksud

dengan yang dibenci adalah jika yang digantungkan dilehenryra selain alatAl

Qur'ar\ seperti sesuatu yang diambil dari para dukun. Kare,na memohon

kesembuhan dengarAl Qur'an baik denganmenggantungftannya pada leher

atau tidalq maka itu bulon kesyirikan.

S edangkan sabda Rasulullah SArilf,

*yiri
"Siapa yang menggantungkan sesuatu (pada lehernya) maka ia

akan diserahkan kepadanya. " t t7 t

,tb 'tlL';

I,7r Telah bcrlalu takhijnya di atas.

Tafsir A[ Qurthubi



Ivlaka sirya sqia ),mg menggrotmgkm aldAl Qur' m di letrenryramaka

dia lapkuntrkdipelihraoldrAllatl dmtidakm€nggaffimd.mdiriqakepada

selain-Nya, karena Dia SWT adalah Dzat png sangat dicintai, dan dijadikan

sandaran dalam p€rmohonan kesehatan dengm Al Qur' an

IbnuAl Musal5rab ditanya tentang permohonan perlindrmgaq ryakatt

hanrs dengro menggrotunglran sesuatu di let161? Dia menjawab, "Jika ayat itu

t€rtulis pada potongro bambu (t<ayu kecil) atau lembrm kertas matca tidaklah

m€ngrya" De,mikim ini krena yang t€ilulis adalah ayatAl Qur' an.

Dari Adh-Dhahhalq dia berpendapat batrwa tidak mengapa jika

seseormgmengdmglmsesudldnikitabullahpadalebemp, ngp€nting

dia melepaskanq,a ketika sedang jimak dan bumg air.

SedangkanAbu Ja'far Muhammad binAli me,mbolehkan me'rnohon

perlindungan dengan menggantungkan doadoa dari Al Qur'an pada leher

anak-analmya-

Ibnu Sirin berpendapat tidak me,ngpamengg@hmgkan sesuatu png

me,ngandung alat Al Qur' an pada leher seseormg.

Kunan:FirmanAllah SWT: U:p.'AiS " Dant ralurat bagi orang-

orang yang beriman." Kebebasan dari petaka pembersihan segala macam

aib, penghapusan semua dosa dan kehendak baik da1{ Allah SWT untuk

me,mberikan pahala dengan membaca Al Qur'an, sebagaimana yang

diriwayafkm olehAt-Thmidzi daiAbdullahbinlvlas'u4 iabed(ffi Rasulullalt

SAWbersabda,

.rpt l n:^ui6;* *..{i lllr
t... ,r ,.c. l!. l.ct
.r)-r> fr ,J-f ;) c.-rr>

"Barangsiapa mernbaca satu hurttf dari Kitabullah (Al Qur'an)

malrn baginya satu kebaikan dan satu kebaikan itu dibalas dengan

sepuluh lrali tipat (pahalanya). Afu tidak katakan (1 to* huruf,

Y qg'u G';fj';
t 

,o t
"JJ'J U'; { J';I
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akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu

hun6"tsnpikatakan batrwa ini adalah hadits hasan shahih gharib

dan telatr dijelaskan di atas.

$CL \ in*i 3ri {'t "Dan Al Qur'an itu tidaHah menambah

lcepada orang-orang yang zhalim selain kcntgian," karena pendustaan

mereka Qatadahberkata, "Tidaklah seseorang bersanding denganAl Qur'an

melainkan dia akan bangkit meninggalkannya dengan suatu tambahan atau

suatukekr.rangan."Kemudianiamembacaayat, i, C q,,'li e J#3

@ 'w|341*$ {tb "Dan Kami turunlcan dari At Qur'an suatu

yang menj adi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman... ".

Sej alan dengan ayat ini adalah firman-Np,

A 3;'d I O.fi"rqs.-t'i
,;e

ir33t; 3$u.
* i*Js

i',1,
?rtt''t"

"Katakanlah: 'Al Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi

orang-orang rnubnin, dan orang-orang yang tidak beriman pada

telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Qur'an itu suatu

kegelapan bagi mereka'... " (Qs. Fushshilat Pll: tA)

Dikatakan,'?e,nawr dalam ilrscorn-rnscarn ibadah ffihu dan hkum-

hutouq dengrr segala penj elasan di dalamnla.'rsa

1572 I{R- At-Tirmidzi pada pembahasan tartang KeutamaanAl Qtn'aq bab: Th:ntang

p"hala orang yang mernbaca hmf-huruf dalanAl Qu'an (51175 dan 176). Dan dia
rcngatakan tentang hadits itu, "Ini hadits hasan shahih gharib".

r57t Disebutlon olehAl Mawardi dalan An-Nukat wa Al'Uyun (21453).

ltgz\i-)



X'irmanAllah:

fu lx sy",;.w 6't {."i1 f{ J' t1:af liy
,iA'orf

"Dan opabila Kami berilcan kesenangan kepada manusia niscaya

berpalinglah dia; dan membelakang dengan sikap yang sombong;

dan opabila dia ditimpa le.esusahan niscaya dia berputus asu."

(Qs.AlIsraa' [17]:83)

Firman Allah SWT: ,2u+ 6S ',-Pil .ri.iii ,y, t;ai iiy
"Dan apabila Kami berilan kesenangan kepada manusia niscaya

berpalinglah dia; dan membelakang dengan silap yang sombotug."tstt

Maksudqa, mereka lang ditambahkan kerugianrrya disifati berpaling dari

mentadabburi (merenungi) alat-alatAllatl dm kufur tshadry MaSai nihnat-

Nya.

Ada pula yang berpendapat,' A)4at ini hmm be,rkenaan dengan Al Walid

binAl Mughiratr." Makna: 4.W Gi "brpalinglah dia" adalah takabbur

dan menjautrkan diri serta sangatjauh dari-Nya. Maknaqra: Jauh dari sikap

memenulri hak-hakAllah' Azza wa Jalla.

Ada pula yang berpendapat, "'t,ilJs .r8, (t"toatu itu jauh)."

'^:b UJL ii;-t (engkau menjauhinya). afa,6 'A-t( artinya: aku

menjantrkanrya sehingga dia menj autr. tj*tS ulnl,umereka saling menj autl

,si3i artinya adalah ternpat yang j auh. 157s An-Nabighah berkata

tszr f idaklah yang dimaksud dengan 'manusia' dalam ayat ini bersifat unurnr akan

tetapi yang dimaksud adalah sebagian mereka, ypitu; grang-orang kafir. Yang demikian

ini sebagaimana engkau katakan ketila-marah : rtip! t e ;t I lndak ada kebailcan

pada liwan-trawaiy, c,3r J tA;l li (Tidak amanai sama seknti pada orang lain).

Engkau menyebutkan'sec,ara runum untuk melebih-lebihkan sedangkan yang engkau

maksud adalah sebagian saja .Lih. Al Muharrar Al Wajiz (101339).
t57s Lih. Ash-Shihhah (612500).



V,iW ,e@it'of * of: 6'tfi i "rtt 
,yk'cly

Sungguh engkau laksana malam yang htdapati

Dan lctuangka luas jalan orang untuk meniauh darimuttT6

Dalam riwayat Ibnu Dzatoran bahwa IbnuAbbas membaca: elits?T

seperti: !( aengan hamzah di bagian akhir. Ini berdasaftan cara penrbilitan

dari kata .98. Sebagaimana jika dikatakaq * dl t't s (orang yang melihat

dan dia melihat)" . Adayang berpend apat,'Kataitu berasal dalrrkatai'rli

yang artinya bangun dan b€rdiri."r578 Kadang-kadang juga dikatakan bahwa

jatrft dmduduk ifl Varrgaemitiantenmasukkata ngberkebalikan Dbaca

jrya:'6i2 dengan fathah pada huruf nun dankasrahpada huruf hamzah.

Sedangkan oleh mayoritas ulama dibaca ,gt dengan wazan 6;1|1.

(,:;i 'rt( lrrt '* $y "Dan apabila dia ditimpa kesusahan

niscaya dia berputtts asa". Maksudnya, jika dia ditimpa kesulitan berupa

15?6 Sebuah bait karyaAn-N1$ighah yang ia katalcan dari qashidahny:4 utuk rnemtji
An-Nu'man bin Al Mundzir dan dia menyanpaikan basa-basi kepadanya. Bagian
awalnya,

Ltiio ,fi'n t3 ):t ti,
"Pemilik seteguk air itu memaa/kan orang yang menyenangktnht sehingga

memiliki kcmuliaan yang tinggi."
Artinya: Dia mengatakaq "sungguh hukurnanmr laksana rnalam" Dengan kata lain,

aku tidak selamat dari hulumanmr sekalipun sangat luas di hadapanku aliran-aliran
yang sangat jauh darimr dan bisa unhrk melarikan diri dariml. Diltususkan malam dan

bukan siang karena malarn dikhawatirkan keburukannya sebagairnana ditakutinya
hnkurnan sang nja.Lih. Ad-Diwan da Al Muntalihab (4134) dan dalil penguatryra dalam

Al-Lisan (cri;) dzn Ash-Shihhah (612500).
tsz qira'ah ini disebutkan oleh An-Nuhas dzlam' Ma'ani Al Qur'an (4/187), Ibnu

Athiyah (10/339), Abu Hay5ran $n, daa ini adalah bagian dari qira'ah )'ang tujuh,

karya Ibnu Mujahid h- 384.
ffir Lh Al Bahr Al Muhith (6f15), Al Mulanar Al Wajiz (101339). IbnuAthiyah b€rkata,

'Menunrtku bahwa sU drn ,rg adalah dua buah kata kerja yang berbeda.N6.+t ,,ri

adalah sebuah ungklpan ten:tang penghinrpunan dan penguasaan seorang 6irl.. &tl
adalah ungkapan berkenaan denganjauh dan perpisahan."



e'ret i ,* *f '€; 4$y ;I'J4'JL Li,

@y#,

kefa&iran, sakit atau kesedihan, maka dia putus-asa krema dia tidak berimm

kepada kanmiaAllah SWT.

FirmanAlhh:

oKdahanlah: oTiap-tiap orang berbaat menurut kcdaannya

masing-masing'. Maka Tuhanmu kbih mengetahai siopayang

lebih benarialannya.' (Qs. Al Israa' [lfl: 8a)

FirmanAtlah SWT: -rf,t, ;!" W'JL'r9"1{atakarrlalr:'Ttay
tiap orang berhnt menurat ftcadaannya masing-mas@'." IbnuAbbas

berkat4'tnelnrrut wilayahnya."r5D Ini juga dikatakan olehAdh-Dhahhak.

Sedangkan Mujatrid mengatakan,'Me'lnrnrt tabi'ahryE-"tsm Dikatakan

olehryra pul4'Menunrt kemampuannya (skilnl'a1."ret

Ibnu Zaid,'Menurut agaman5/a-"rs82

SedangkanAl Hasan dan Qatadah, 'Me,lnrrut nistoya"rses

rszr gsj mlah atsar s€mran)ra disebutkan oleh Al Mawardi dalen An-Nukat wa Al
,Uyun (ZpS+), IbnuAthiyah dalamAl Muhanar Al Waiiz (101339) danAbu Hay5ran

d"tan Al Bahr Al Muhith (6175).
tstolbid.
tstt Jbid.
$a lbid.
tstt Jbid.
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Muqatil,'Meitrnrtpenciptaannya-'.

Sedangkan Al Farra', "Sesuai dengan cara dan jalan yang telah

diciptakan sebagai bawaan dirinla"rstr

Ada pula yang berpendapat, "Katakan, 'Masing-rnasing tetap

rnengojakan apa-apayang sulit baginya dengancara png dia yakini paling

tepatbaginya."

Ada pula yang rne,ngatakaq'Dianrbil dari l<ata J31!Ji (berfi*)".

Ada pula png berpendapat "Engkau tidak seperti benfiddctt dan tidak

pula sepeti keadaanku." Seorang pemyair berkata

'dtf'riti';t 1;.,;c .rx1-w-u;,1 ii
frap orang sesuai dengan pekerjaannya

Seseorang tidak melahtlcan selain kmhliannya

.13r @antuk/k€adam) adalatr kemiripal kesamaan dan kecocokan.

SebagaimanafirmanAllatr SwT, yil z#'; u ?t;'t "Dan azabyang

lain yang setrya iu berbagai macam. " (Qs. Shaad [38J: 58)

l+3t "Dengan karah pada hun{syiin' addatr tanpilm. Oit<aataq

" J33$i'z:; "^;-r+ (Gadi s cant ik t amp i I annln)."r58t S emua pendapat ini

rAirrg boa"k"tun dan artinya: Masing-masing orang berbuat s€suai dengan

bawaan dan akhlak pttg telah diciptakan padalrya

kri adalah celaan bagi orang kafir dan pujian bagi orang mukmin. Alat

ini dan ayat sebelumnya tuun berkenaan denganAl Walid binAl Mugtlirdt.

tn Liln- Ma'ani AlQtr'ankaryanya(Zl30) dan rmgtapamla 'AklEJ 3 it4f (sisinya)
artinp : cara dan sisi.

t $ Lilr" lsi-Si ihluh (5 I 17 3 6).



Disebutkan olehAl Mahdi, -fu e;jli i * 'ei '&Ji (Matra

Tuhanmu lebih mengetahui siapayang lebih benarialannya) maksudnya,

orang mukmin dan orang kafir dan apa-apa yang akan dimunculkan oleh

masing-masing,"

Ada pula yang rnengdakarl * 

U" U'nl $nng leb ih fu nar j ahnny a)

maksrdnlna, lebih cepat diterima"

Pendapd lainrya me,lrgatakarl'kbih bagus agamanyla-"

Dikisahkanbahwapara sahsat saling mernpelajariAl Qur'an sehingga

Abu BakarAsh-Shiddiq RA berkata "Alr1r bacaAl Qur'an dari bagian awal

hingga bagian akhimya, t€tapi aku tidak lihat di dalamqra ayat yang lebih

penrfi harap &n lebih bagus daripada firmanAllah SWT, {Katal@nlah :' Iiay
tiap orang berbtmt menurut lceadaannya masing-masing'). Sesungguhnya

lang demikian tidak semsi dengan sorang halnba kecuali orang png batyak

maksiat dan tidak serasi dengan Rabb melainkan pernberian ampunatr."rss6

Sedanglon UmarbinAl Khathftab RAberkata "Aku bacaAl Qur'an

dari bagian awal hinggabagtan aldrimya tetapi aku tidak lihat di dalamnya

ayat yang lebih penutr harap dan lebih bagus daripada firman Allah SWT,

De,ngan namaAllatr png Matra Pengasih lagi Maha Pelryalang.

@ *rfit ,-rYi fi & #<! ,hf @ ?
J;Ft ,sl V6 X* -, Fi

'Haa Miim. Ditunrtkan Kitab ini (Al Qur'afl dan Allahyang Maha

Perlrasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa dan

menerima taubat lagi keras hulatman-Nya- Yang mempunyai

karunia...'. (Qs.Al Mu'min [40]: l-3). Didahulukan tentang

mengainpuni dosa-dosa atas penerimaan taubat. Dalam hal ini

4q )in ;e

r5s6 Dua buah atsar disebutkan olehAbu Hayyan dalanAl Bahr Al Muhith (6/75).
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me,ngisyaratkan untuk orang-orang s1p[snla."t5E7

Sdargl<an Utsman binAftn RAbeftata, *Aku 
baca sernua bagiaill

Qrn'an dari bagian awal hingga ba,San akhiqa, namrm tidak aku lihat s$uatt

ayat yang lebih bagus dan lebih penuh harapan selain firman Allah SW'T,

@ )*. fr 3fi Ul -41 4+ 1;j t 'Kabarkanlah trepada hamba-

hamba-Ku, bahwa sesungguhnyaAhtJah Yang Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang.'(Qs. Al Hijr I I 5]: 49)."tsea

SedanglonAli binAbu Thalib RAbeftata, "Alu bacaAl Qur'an dari

bagian awal hinggabagian akhirnp, tetapi aku tidak lihat di dalarnrryra ayat

png lebih penuh har4 dan lebih bagus daripada fimranAllah SWI,

" fi *i o, i;"$ I 'rr;'i {y ti,irl afi a>q*- i1i r

@ r) 3fi i :il" tL; aj:rfi P- t'i'r,'l

"Katakanlah: 'Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas

terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari

rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa

semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang." (Qs.Az-Ztxrnr [39]: 53)t58e

Menumt saya (Al Qurthubi): AkubacaAl Qur'an dari bagian awal

hingga bagian akhimya, tetapi aku tidak lihat di dalamnya ayat yang lebih

penuh harap dan lebih bagus daripada finnanAllah SWT, Lgl; efr
@'or'4 rt b il * ,l*l 14;11. is',3 ,!i '& u,if * .!";4 1:,i'lt1- is
" Orang-orang yang beritnan dan tidak mencamptraduklan iman mereka

dengan lrczhaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat kcamanan

dan merelra itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. " (Qs. Al
An'aam[6]:82)

r5t? Ibid.
rstt Ibid.
rtte lbid.

[q



FlrmanAllah:

,fifuL$igt1'5,U -r*J
b

gtlt <(,Jffis,*,
,td'.a

@ v"Ji U rt Jl

"Dan mereka bertanya kcpodomu tentang roh. Kat&anlah: oRoh

itu termasuk urusan Tuhan-hu, dan tidaklah kanu diberi

pengetahuan melainfun sediffiL' (Qs.Al Israa' llfl: 8O

Al Bukhari, Muslim dmAt-Tirmidzi meriwayztkan driAMullall ia

berkate'IGtika aku bersama Nabi SAW di suatu kebun sedangkan beliau

bertelekan pelepah kur:na, tiba-tiba orang-orang yahudi berlalu, sebagian

mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Tanyakan padanya tentang

roh." Lalu sebagian png lainnya be,lkata "Apa gerangan keperluan kalian

untuk mempertanyakannya?". Sebagian mereka berkata, "Kalian tidak

menghadapi apa-apa yang kalian tidak sukai." Maka mereka berkata,

'tsertan),alah kepadanya!", met€ka pun bertaqra kepada beliau tentang rch,

sehingga Nabi SAW diarn dan tidak menjawab pertanyaan mereka

sedikitpun. Maka aku mengetahui bahwabeliau sedang diberikan wahyu.

Maka aku tetap berdiri di tempatku. Ketika turun *alryrr, "Dan mereka

bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: 'Roh itu termasuk

urwsan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan

sedikit' ." De,mikian lafirzhAl Bullhari.rsm

Sdangkan pada Muslim,'Maka Nabi SAW terdiam". Di dalamn)'a:

qll U2 (dan mereka tidak diber).t5el

r5s Hadits shahih telah ditalfirij di atas.
r5er Telah ditalfirij di atas.

tr,D Surah Al lsraa



Orang-orang berselisih pendapat tentang roh yang ditaay4 siapakatt

itu? Ada )ang berpendapat, "Dia adalah Jibril." Demikian dikatakan oleh

Qatada[ iajuga berkat4'lbnuAbbas menyernbunyikann5a."rse

Ada pula png mengatakan, "Dia adalah Isa."r5e3 Pendapat lain

mengatakaq "Al Qur'an:', sebagaimana yang akan dij elaskan di bagian akhir

surahAsy-Syra-

Ali binAbu Thalib berkata, "Roh adalah salah satu malaikat yang

memiliki tujuh puluh ribu waj atr. Pada setiap wajah memiliki tujuh puhrh ribu

fisan Pada setiap lismmemiliki tujuhpuluh ribubahasa Dabertasbih kepada

Allah SWT dengan semua bahasa itu. Allah SWT menciptakan dari setiap

tasbih satu malaikat yang terbang bersama para malaikat hingga hari

kiamat."r s% Demikian disebutkan oleh Ath-Thabari.

IbnuAthiphrse5 berkat4'Menurutlor itu bukanpendapat dariAli RA."

Menurut saya (Al Qurthubi): Al Baihaqi mengisnadkan dengan

mengatakm, "Abu Zakaria menyampaikan hadits kepada kani dari Abu Ishalc

AbuAl HasanAth-Tharaifi me,nyampaikan hadits kepada kami. Utsman bin

Sa'idmeqampaikan hadits kepada kami. Abdullahbin Shalihmerryanpaikan

hadits kepada kami dari Mu'awiyah bin Shatih dari Ali binAbu Thalhah dari

Ibnu Abbas berkenaan dengan firman-Nya, Ctll *fr c ,6r16rti;;3 ,,Dan

merelra bertanya kepadamu tentang roh", ia berkat4 *Ar-Ruh adatah

malaikat.,'t5e6

Dengan isnadrryra dari Mu' awiyah bin shalih batrwaAbu Hiran Yazld

re Scbuah atsar ditalfuij olchAth-Thabari (l 5/105).
I5ts Disebutkan olehAn-Nuhas dalam Ma' ani Al Qur' an (41 l9O) danAl Mawardi pada

pembahasan tentang Tafsirnya (21 45 4).
r5e1 Sebuah atsar yang dilansir olehAth-Thabari (15/105), Ibnu Katsir (5/113) dan ia

berkata, "Ini sebuah atsar )ang aneh dan mengherantan".
ts L{h. Al Muhanar Al Yajtz (l0l240).
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bin Smuratr meqryaikm hadits kepadaku dai ormg ymg me,ryapaikm

hadits kepadanp, dariAli binAbu Thalib, diaberkataberkenaan dengan

firmanAllah SWT: Ctlt f -tl|ji*J'Dan merela bertanya kepadamu

tantang rch' : yaitr malarkat di antara pra malaikat lang maniliki trjuh puhth

ribuwajah. .."tse?

SedangfumAtha' meriwayatkandari lbnruAbbas iabedrda,'Roh adalah

malaikat yang me,miliki sebelas ribu sapp dan seribu wajah. Diabertasbih

kepadaAllah hingga hari kiamat." Juga disebutkan olehAn-Nuhas.tss

Darinya pula, 'Yaitu, seorang te,lrtara di antara para tentara Allah.

Merekamemiliki tmgm dan kaki dan mzikrur makanen " Demikian dis$udrat

olehAlGhaznawi.

Sedangkan Al Khaththabi berkata, "sebagian mereka berkata: Dia

adalah malaikat di antara para malaikat de,lrgan sifat yang mereka letakkan

berdasarkan kebesaran pe,lrciptaan-Nya."

Sedangkan kebanyakan ahli tatctilil berpendapat bahwa mereka

bertarryrakepadaRastrlullah tentmg rohpng dengrunyaterjadilahkehidupan

sesosokjasad.

Sedmgkm pra abli nala, di antramerdramengahlsl,'Sesrngguhqaa

merekabertanyakepada Rasulultatr telrtang bagpimma cararoh danjalunryra

di datam tubuh manusia Dan bagaimana bersatunl,a dengan tubuh dan

kehi&pm ymg berkaitar deirgrnryra" Ini dalah sesuatu lang tidak dik€tattui

selain oleh Allah'zlza wa Jalla.

Abu Shalih berkata,'Roh diciptakan se,perti penciptaan bani Adam

n"mun merr*abukmbmi Adm" Modrajugammiliki tmgro dm lcaki."r5e

r5rlbid
f 5es Disebutkan olehAn-Nuhas dp/iam Ma'ani Al Qar'an (4/190).
rrre Sebuah atsar &riAbu Shatih yang ditaltrij olehAth-Thabad (15/105) dan tu-

Nubas(4/190).
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Yang benar adalah penyembunyiannyatffi (maksudnya pengetahuan

tentang roh itu dise,mbuyikanAllatr), be,rdasarkan fiman-Np, "Katalanlah:

" Roh itu termasuk urusan Tuhan-ht ". Maksudrrya, Itu adalah urusan dan

perkara 1ang besar yang menrpakan unrsanAllah SWT yang disembunyikan

oleh-Nya dan Dia tidak menjelaskan rinciannya agar manusia mengetatrui

dengan pasti akan kelemahannya dan hakikat dirinya Jika manusia untuk

mengetahui dirinya sendiri sedemikian rupa" maka sudahbarang tentu dia

tidakmampu untuk mengetahui hakikatAl Haq (alah).

Ililonahdai sernuaitupelemahan akal unukmend4atkmpeqg@huat

se,mua makhluk )ang ada disskslilingny4 yang menrmjukkan bahwa yang

mengetahuiqa harylah Smg Pe,lrciptanya-

FirmanAllahswT: (Ji I *, G -+; \7'e"DantidaHah

kamu diberi pengetahuan melainlun sedikit." Pra ulama berbeda pendapat

tentang obj ek 1ang diaj ak bicara dalam hal itu. Sa[r kelompok mengatakarl

' Mer,eka lang bertanya saj a "

Satu kaum mengatakan, "Yang dimaksud adalah semua orang

Yahudi."ror Yang derrikian adalah qira'ah lbnu Mas'ud: rifjf 6 2 @ercka

tidak dibeAt@ danjuga diriwayatkan dari Nabi SAW.

Satu kelompok lain mengatakan, "Yang dimaksud adalah semua

manusia." Inilatr png benar.to3 Ini adalah qira'atrjumhur, fi)t 6! @an

'* Dipillh olehAsy-syaukani dalamFath Al Qadir (3/360). Pendapat-pendapat ini
nnrncul lalu ditakwilkan oleh para ahli takrn il dengan rengatakan: Sebagian ahli tahqiq

meirgisahkan bahwa pendapat tentang roh ini telah rencapai ll8 (seratus delapan

belas) buah pendapat. Maka perhatikanlah omong kosong dan kelelahan yang sia-sia

ini setelah rengetahui bahwa Allah 
^Su 

bhanahu wa Ta'ala telah rnengkhususkan Dzat-

Nya sendiri yng mengetahuinya dan tidak menrqi 'kkannya kepada para Nabi. Juga

tidakrne,nrberi mereka izinuntukbertanya tentanp)'a danm€xnbahas tentang hakikatrya,

apalagi kepada umat-umat mereka yang nrengikuti.
r&tLih. Al Muhanar Al Wajiz(lDBal) dznAl BahrAl Muhith(6176).
t@ 

Qira'ah yang disebutkan oleh IbnuAthiyah danAbu Hayyan dalarn dua referensi

di atas.
r@3 Juga dinyatakan shahih oleh IbnuAthiyah dalam dua referensi di atas.
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tidak dibqitan kcpada kalian). Orang-orang Yahudi telah mengatakan

kepadaNabi SAr9y, 'Bagaimanakami tidak diberi ilmu melainkan sedikit

sedangkan kami telatr diberi Taurat yang merupakan hiknrah. (Dan

barangsiapa yang dianugrahi al hibnah itu, ia benar'benar telah

diarugrahikumiayangfunyak).lvlakaRasulullahSAWmendebatmereka

sehinggamerekakalah.

Dalam sebagian hadits Rasululah SAW menegaskm Aen&n kata li
(semua).Maksudqa, bahwa yang dimaksud dengan -r$J ( (tidaHah

tumu dibut)adalah se,mua alan (mmusia). Dernftian itu kaeira ormgormg

Yahudi berkata,'!(amikah yang engftau pertratikm atau kammu?." Maka

beliag melrjawab, "Semuan1na". Berkenaan dengro_gralma ymg demikim ini

maka turun aW iftl ,#, ct, *'rg n dI i'5 "Don seandainya

pohon-pohon di knni menjadi pena ... . .. " (Qs. Luqmaan l3ll: 27). Hd ittt

dikisabkan olehAth-Thab ai rahimahullah. t e

Telah dikatakan batrw4 semua orang yang bertarryra tentarg roh adalatl

orang-orang Qgraisy. Kepada mereka oftrlg-orang Yahudi berkata, "Ianya

dia (Muhammad) telrtangAstrabul IGhfi, te,ntang Dzul Qamain dan tentang

roh. Jika dia menyampaikan kepada kalian dua hal saja dan tidak

merrberitallrkan satu lainqa, maka dia adalah seorang nabi." \daka beliau

sarrrpaikan kepada merekaberita tentangAshabul Kahfi dan Dail Qamain

-+ebagaimaa akar datang penjelasmrya Lalu beliau bersabda tentang ro11

* Ifutakanlah :' Roh iAt turmasuk unts an Tulan-hl' .Makzudqa, Termastrk

pedrra ymg tidak dik€tahui melainkrr olehAllab" Dernikiar disebutkan oleh

Al Mahdawi dm lain-lain dari kalangan para ahli tafsir dri Ibnu Abbas.

t@ Dikisablon olchAth-Thab ari dalan Jami' Al Bayan(15/106).
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-il ii -v;'rl '6iJn Gb{p dj
f.

,3I!ql
3( "-rt:; ii;s {t e w3q,(+qL

"Dan sesangguhnyaiika Kami menghendaki, niscaya Kami

lenyapkan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, dan dengan

pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapatkan seorang

pembelapun terhadap Kami" kecuali karena rahmat dari Tuhanmu.

S esungguhnya karu nia-Nya atasmu adalah besar."

(Qs. At Israa' [17] : 8G87)

Firman Allah Subhabahu wa Ta'ala: 6l\ -e;ifr, '6i$ 4 ASJ)S
gUl -*:| "Don roungguhnya iika Kami menghendaki, niscaya Kami

lenyaplan apa yang telah Kami wahyulwn lcepadamu," yakri: Al Qur'an.

Maksudny4 sebagaimana IGuri manrpu menungrkamryra maka kami mampu

pulamelery4karrya sehingga diheakan oldr sanua mmusia IIal ini b€*aitill

dengaufirmanAllahsw'T,i# { *J C .*"1 Y.'s*...dantidaHah

kamu diberi pengetahuan melainkan sediHt". Maksudnya, iika Aku

me,nghendaki rmtuk mengfuilangf,ar yang sedikit itu maka te,ltht Aku maryu

untukitr

'lg't * + gi 41 'r|"Don dmgan pelenyapan itu, kamu

tidak akan mendapatkan seorang pembelapun terhadap Kami."

Maksudnya, penolong yang mengembalikannya kepadamu.

4\i ,D i;i $l"Keanali karcna rahmat dart Tulanmt'. Akan tetapi,

IGmi tidak menglrendaki 1ang dernikian itu sebagai ratmat dmi Tbhamnu Ini

adalah pengecualian bukan dari awal. ro5

J
oJ

16 Demikian dikatakan oleh IbnuAthiyah dalanAl Muharrar Al Wajiz (lOB42).

FimanAllah:



Ada pula yrrg m€ngatakarL'lGctrali jika R*bmu me,lrrberikan rdtmat-

N1a kepadarnu sehingga tidak mele,lrlapkannya."

,+ AiL 3r( 'a^li,i 'rrl "s"tungguhnya karunia-Nya atasmu

adalah besaf' . Kerrerr,Dia telatr menj adikanmu penghulu anak Adam dan

rnenrberimu maqam )arrg terpuj i dan Kitab yang mulia ini.

Abdullatl bin Mas'udberkat4 "sesuatu yang akan hilang pertama kali

dari kalian dalarn perkra agama adalah amanatr dan yang terakhir adalatt

shalat. Dan seakan-akanAl Qur'an ini telah dicabut dari kalian. Padapag

hari tidak ada perkara agarna lagi bersama kalian." Izlu seseorangberkat4

'Bagaimana hal itu bisa terj adi, watrai AbuAMuratrman! padatral telah kami

kokohkandalam hati kami dan kami bakukan dalam mushhafkami? Kami

mengajarkannya kepada anak-anak kami dan anak-anak kami

mengajarkannya kepada anak-anak mereka hingga hari kiamat?." Dia

me,njawab,'Dia berjalan di malam de,ngannla sehingga hilang rya-rya yang

ada di dalam mushhaf dan apa-apa yang ada di dalam hati. Sehingga pada

siarghtrinlamannsiamenjadi se,perti bin*ang." KernudianAbdullatrmenfuaca

ayat, "Dan sesungguhnya jika Kami menghendaki, niscaya Kami

lenyaplran apa yang telah Kami wahyulcan kepadamu."rffi

Ditaldrij olehAbu BakarbinAbu Syaibatr dengan maknanla, dengan

mengatakarl "AbuAl Ahwastr menyampaikan khabar kepada kami daxi AMul

Aziz bin Rufai' dari Syidad bin Ma'qil, ia berkata: AMullah Ibnu Mas'ud:

SesrmgguhnlxaAl Qur' an lang ada di tengatr{engah kalian nlaris dicabut dari

kaliilL"

Perawi berkata, 'Maka aku katakan: Bagaimana dicabut dari kami

padalral Allah telah kokohkan dalam hati kami dan kami telah bakulorl dalam

rffi Sebuah atsar yang ditakhdj dengan lafazhyaag dekat oleh Sa'id bin Manshur,

IbnuAbi Syaibalq Ibnu Jarir,IbnuAlMundzir,IbnuAbi HatirqAth-Thabad'Al Hakim

dan dia menyatakannya shahilr, Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi dalam Syu'ab lman

dari Abdullah bin Mas'ud. Lih. Ad-Durr Al mantsur (41201).
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I

I
I

I mustrhaf-muslrhafkami?." Dia menjawab, 'tserjalan dalam satu malam lalu

I terlepas apa-apa yang ada di dalam hati dan hilang pula apa-apa yang ada di
I

I datam mushlraf sehingp pada pagi hari manusia seperti onmg-orang fbkir."

I Keurudiandiamerrbr,aayat "DanseswtggtthnyajikaKamimenghendaki,

I ,ocaya Kami lenyapkan apa yang telah Kami wahytkan kepadamu".

l radal&isnadyangstratrih.
I

I DarilbnuUmar,"fidakal€nterjadikiamdhinggaAlQur'ankembali

I t" tempat dari mana ia turun. Diamerniliki suara gemuruh seperti suara
I

I tawananlebah-MakaAllatrberfirmaru'tsagaimanaeng|<au".Damer{awab,

|'WanARabb,dari-Muakukeluardankepada-Muakukembali.Akudibaca
I namun aku tidak diamalkaru aku dibaca namgn aku tidak di amalkan."r@7
I

I, tvtenumtsaya(AlQurthubD:Malcnademikiantersuratdalamhadits

I *odu' , diiwayatkan AMullah bin Amru bin Al Ash dan dari Hudzaifah.

I ff,raoiftfrberkata:RasulullahsAWbe,rsaMa,
I

I ) ,iV t7 ,s)',r-t 
"L ?';t',;i;U,.3 iY-)i';U

I \i5 ,J ,jtx lt *q * "*"i* vti-lr:: \'riY'*
I t - l>' tr>

I '{Jt:iysr 
/61 

'u 6)" g;'-^,1 .?r\i ,e + Gi\'
I e , ,ut oti\Y i-,$J er- ,* 6,t'i k r\l3!\n 3:i=att

I u ,U d lv ,i:* r) iLUi iV 't:it* c o')3:i \
I

I Y ,iV r')ir'* 11 o\lri- i r^; r :,ir v1 i\o'"*- 4
I :i*rrlr":
I

I "Islam akan hilang sebagaimana akan hilangnya batik pakaian

I hingga tidak diketahui apalah puasa,.shalat, ibadah dan sedekah

l.

I ,*, Sebrreh atsar yang disebutkan olehAs-Suyuthi dzlamAd-Dun Al Mantsur (4l2[l)
I a..iAbdullahbinArmubinAlAsh.
I
I,@@ @
I
I

I

I



itu. Alcan hitang di malam hari Kitabullah Ta'ala sehingga di muka

bumi tidak tersisa satu ayatpun dan dari kelompok-kelompok

manusia akan tinggal orang'orang lanjut usia dan orang'orang

jompo yang mengatakan, 'Kanni pernah melihat nenek+noyang

lrami dengan lcalimat ini: (T\dak ada fiihan yang berhak unnk

disembah selain Atlah)", sedangkan mereka tidak mengetahui

apalrah shalat, pu(Na, ibadah dan sedelcah itu. Shilah berlata

lrepadanya, '@dak ada Tfuhan yang berhakuntuk disembah selain

Altah) itu tidak penting bagi merelca!'. Sedangkan mereka tidak

mengetahui apatrah shalat, puasa, ibadah dan sedekah itu."

Maka Hudzaifatr berpaling darinya. Kemudian ia ulang tiga kali.

Hudzaifah berpaling dari semua itu. Kemudian Hudzaifah menghadap

ke,padanya seraya berkat4 'Tv'ahai Shilah, engkau selamatkan mereka dari

api neraka" diucapkannya tiga kali.tos HR Ibnu Maj ahdalut,4s-Sunan.

Abdultah bin Umar berkata: Nabi SAW keluar rumah de,ngan kepala

dibalutkarena sakit sehingga iatertawa Kemudimbeliaunaik mimbar seraya

mernuji Allah dan memuliakan-Nya. Lalu bersabdq

*"*€,,0:#J J,|$ir zyrl ,;tlr
a

Y! 6'tt Grt t* x y6.l$'tt Grt t* x y6.List;*x-Ll'::,:;
^a 

t 
,-/ a . -. -t.

u :JG e ii; ?q'F1'b'FulK ,{t s?rri :riti
.lirr 'vt iyo * A ,jf tit ,r^h;r.,1

"Wahai sekalian manusia, kitab-kitab apalcah yang lcalian tulis

t6d HR. Ibnu Majah pada pembahasan tentang FitnatL bab: Hilanpya Al Qur'an dan

llmt Qfi344 dan 1345 nomor :4B9),Dalam Az-fua'id: Isnadnya shahih dan para

tokohnya tsiqat. Juga diriwayatkan oleh Al Hakim dan ia berkata, "Isnadnya shahih

mmrgt syalat Mgslirr" Disebutkan olehAlAlusi dalamRuhAl Ma'ani, dari riwayatAl

Baihaqi, Al Hakim dan Ibnu Majah dengan sanad yang kuat."

a

(aljl

t,
(a:,

q
,fi

,1'1

J,
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ini. Apakah kitab selain Kitabullah? Allah hampir murla karcna

Kitab-Nya sehingga Dia tidak membiarlcan satu lembaran atau

halaman melainkan Dia ambil isinya." Mereka (para sahabat)

berkata, "\Mahai Rasulullall lalu Uagaimau aengm oreg-ormg mukmin

laki-laki dan orang-orang mtlanin perempuan ketika itu?." Beliau

menjawab, "Siapayang dilcehendald oleh Allah dirinya baih maka

Allah mengabadikan ritt 11 lJll @dak ada Tuhan yang berhak

untuk disembah selain Allah) di dalam hatinya."t@

Disebutkan olehAts-Tsa'labi, Al Ghaznawi den selain keduanya di
dalrntaftir.

FlrmanAllah:

S gt,fr t fi ,g'ijt- ol V LSs b,$,.*z;i q),i
,r'.

@ (r-* uel;# 3( is &6;15
oKatakanlah: uSesungguhnya jika manusia dan jin berhumpul

untuk membuat yang serupa Al Qur'an ini, niscoya mereka tidah

akan dapd membuatyang serupa dengan di.a, sehalipan sebagian

mereka menjadi pembantu bagi sebagian yutg lain"'
(Qs.At Israa' [f fl: 88)

Dengan kata lain: menjadi pembantu dan pe,lrolong sebagaimana

kerjasma prapenyair untrk menrbuat sebuah bait syi'ir; A),at ini tmm k€tika

orang-orang kafr mengatakan, "Jika kami menglrendaki tentu lcami katakan

r6D HR Ibnu lvlardawaih dari IbnuAbbas dan Ibnu Umar. Lih. Ad-Dun Al manuw (41

N2).
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seperti itu." SehinggaAllatr SWT mendustakan me,rekar6r0 Telatr berlalu

pe,nrbatrasan berke,naan de,ngan I' jaz / Qtu' an di bagian awal kitab ini, Al

Ilmdulillatr
.Cr;li 

l,,Niscaya mereka tidak akan dapat membuat " adalah

j awab sumpah pada VJrt" Uj " Sesungguhnya jilcd' . Dm dr-i azn-kan karena

hendak dij adikan ryarat. Seorang penyair berkata"

t)t;. r ).Wt,W,iCl G* ?;t .ir- t, ok'J

Jitra apa yang engkau katakan pada hai ini benar

Atat berdiri di bawah terik matahari siang hari di tengah padang

pasi/6tt

X'imanAllah:

lneffitt rV $ n gY,fit'i; Aq't$6$2 "tsi

,'Dsn sesungguhnya Kami telah mengulang-ulang hepada manusia

dalam Al Qur'an ini tiap-tiap maca,fi petumPa"taanr tapi

leebanyakn manusia tidak menyuhai kecuoli mengingkari (Nya).'

(Qs.AI Israa' [17]: 89)

Firman Atlah SWT: ,ltlf ii$r F:F * gY"fl(e'i A "Dan

sesungguhnya Kami telah mengulang-ulang ftepada manusia dalam Al

t6ro Discbutkan olehAth-Thabari dalam"/cmi'Al Bayan (15/106), Ibnu Katsir pada

kitab Tafsirnya (5/l l5) danAs-suytrthi dalam Ad-Dun Al mantsur (41202).

r6u Dalil Dencuat muncul dalam al Khizanah nomor: 934 dan riwayatnya :

Jii,r .rff j.'*t (Aht berpuasa pada hari yang sangat terik\'

$iL
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Qur' an ini tiap -tiap macam pentmp amaan." Md<stdnya,Kami arabkan

perkataan yang di dalamry.a segala macam peruqpamam Fng wqiib dimbil
ibrahnya Baik berup a ayat-aya\pelajaraq himbauan, peringata, perintah-

perintall larangan-larmgaq kisah-kisah orang-ormg terrdahulq $qg4 neraka

dmhrikiamat.

(t-iL {1 ,.6i 'fi 56 *Tapi kebanvakan manusia tidak
menytlrai lr,eanali mengingkari(Nya)." Yangdimaksud adalah masyarakat

Mal&ah. Allah menjelaskm kepada mereka tentarg kebe,naran, memberikan

ke,menangan kepadamereka sehinggajelas bagi merekabalwabal itu adalah

kebenaran. Akan tetapi mereka ingkar ketika kebenaran itujelas.

Al Mahdawi berkata, "Tidak ada alasan bagi sekte Qadariyah ketika

mereka mengatakan, tidak dikatakan 'enggan' melainkan bagi orang png
melakukm apapngdiarnarrpumelakukmryra"Kaenaorarglcafir s*alipun

tidak marpu urtukberimm kepadahrkumAllahmalehendahqa iab€rpaling

dariqa dan alfiiqa hatinya dihmci. Padahal dia mampu di waktu senggang

namun lanbat meircari kebe,naran dan mernbodakmrya dari kebatilan.

Tafsir A[ Qurthubi t er:l



FirmanAllah:

7e,j,I6 {V CL ii E *uei GlA'4
j'5 ict fi O ;ii il *?': ;U. L$'ot<i'tf @ #

|y,;, t)G:l U' ;ii g titb J# St q) 3-i
6ir;:t*.$ls

"Dan mereka berkata: 'Kami sekali-kali tidak percaya kepadamu

hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami, atau

kamu mempunyai sebuah kebun korma dan anggurr lolu kamu

alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya' atau

hamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kam| sebagaimana

kamu katakan atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat

berhadapan muka dengan kami, atau kamu rnempunyai sebuah

ramah dari emas, atau kamu naik ke langit Dan hami sekali-kali

tidah akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan

atas kami sebaah Kitab yang hami baca'. Katakmbh: 'Maha Suci

Tuhanhu, bukankah aku ini hanya seofang manusiayang meniadi

rasul?'." (Qs. Al Israa' [17]: 90-93)

Firman Allah swr, *ifi A 6'r;ii Srai 3-r:; ifui
@Gfr "Dan mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak percaya

lrepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk lcarni "'

A),at ini turun berkenaan de,ngan para perruka Quaiqy seperti : Utbah,

Slaibatr keduanya adalah anak Rabi' alu Abu Suf)'ut' fu-NadhrbinAl Harits'

Surah Al lsraat s',, l



Abu Jaha[AbtullahbinAbuLlnalla]q LfnarSrahbin KhalafAbuAl Buktnri,
Al \r/alid binAl Mughirah dan lain-laimya Ketika mereka tidak mampu

me,nentmgAt Qur'an dm tidakmenerimaqra sebagai mu' jizil,makamereka

Uenrumeup pngdisebutkanolehlbnulshakdarlain-lainnya-

setelah matahfii te,rbemm di atas Ka'bah Kemudian s$agim mereka berkata

k€pada s€bagianyurg lairr,'I(rimlah utusankalimkepadaMuhamrnad SAW

lalu ajak dia rmhrk bicara dan berdebat sehingga kalian punya alasan dalam

hal ini." Ialu merelomengirimkan uhrsan kepadabeliaurffi*meryqaikar
bahwaprapernukakarmtelahberkuupul dar inginbertemu dengn"muuntrk

berdialog."

Rasulullah SAW pun datang kepada mereka dan beliau menyangka

batrwa telahjelas bagi mereka apa-apa )xang beliau katakan kepada mereka

Karcna Rasulullah SAW sangat ingin meluruskm mereka Ialu beliatr duduk

bersama me, eka, me,reka pun berkata kepada beliag "\Matrai Muhammad

l€mi $dahkirimkar dusankepadrnu untukberbincmg-bincang de,ngarmu.

Sedalglrm kffi{ demiAllalt tidak mengetahui seseorang dari kala€al ormg-

orang Arab yang memasukkan sesuatu ke tengah-tengatr kaumnya

s*agaimama sesuatu png engfuu masukkankepadakaurnmu. Engfau telah

maki para ne, rek-mopng engkau telatr cela agam4 engfuu telatr caci para

tuhan karni, e,ngkau telah hancurkan semuamimpi dan mencerai-beraikan

jmaah" Trdak ada t€rsisap€r&rabunrk melainkar €n$au telah dataE dengrur

rya png ada antara kami dan engkau. Jika engkau melakukan dalomh ini

bem$ummemdryadranhfrtamalel<rni bisarnenrberikmdmmengwrpulkar

harta yang banyak untuknu. Jika engkau melakukan ini mengingnkan

kehormatan di tengah-tengah kami maka karrri bisa memberikannya

kepadamu. Jika engkau melakukan ini ingin menjadi raja maka karni bisa

j adikan engkau sebagai raj a kami . Jika png datang kepada engkau adalatr

jin ngengftaulibatdiamenguasai €ngkaU munglcinkanibisamengeluakan

hrta utuk mencai seorag tabib untuknu sddnggakani bisa merymbutrkm
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engkau dariryra atur kami memaafl<anmu".

Maka Rasulullatr SAW bersabda,

yj [3ril i.,)_1 r\Jtlr (-rrr y.. ff -.. 3 r, ottat u G.. "
j;1, r?:.,'& d. ilt'"{'J-lr-c-ri5r t r & J,rtt

A';l '-^fi"| o?fryLf a

?rr.-)'W r;i, t:H € o:f1 'oi ;;1, qg *b
c'|b i y'e c &,;# ;,y 5t'.;at:, ;1,

,4.frt'fi,? *t i:U?f *:t',:; o{1 g}\rt$n-,sr

*i
"Alat tidak butuh dengan semua apa yang kalian katalun. Aht

bulran datang dengan aPa yang aht bawa lalu dengan itu alat

minta harta-harta kalian atau kehormatan di tengah'tengah kalian

atau kchtasaan di atas kalian, alcan tetapi Allah mengutusht

kepada kalian sebagai seorang Rasul dan Dia menurunkan

lrepadafu sebuah Htab dan memerintahlun kepadahr agar aht.

menjadi pemberi kabar gembira untuk kalian dan pemberi

peringatan. Sehingga aht sampailan ftepada ftalian risalah-risalah

Rabbfu dan aht memberi lmlian nasihat. Jika lwlian terima dariht

apa-apa yang alat bawa kepada kalian maka iu adalah bagian

lralian di dunia dan di akhirat. Sedanglcan jika lalian kembalikan

lagi t(epadaht maka alu tetap bersabar demi perintah Allah hingga

Allah meghulatmi antara aht dan kalian sernua."

Mercl@ bed(at4 "\Matrai Mutrammad, jika engkau tidak mau menerima

sewmr dai kami 1ag telatr krni tunjut<km di hadrymnu rnaka sesnUgUltrya

engtrag telah mengetahui batrwa tidah ada satu malrsiapun png lebih sempit

negerinp, lebih sedikit airqa, lebih sulit kehiduparrrya daripada krni, maka

mohonlah kepada Rabbmu yang me,ngutusmu dengan semua itu. Mohon agar

t1c
ttl' -l)tr)),i)tit'9r-
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Dia me,nrperjalankan gunung-gunung )4ang telatr menj adikan kami dalam

kesempitan, hendaknya Dia meratakan negeri kami, hendaknya Dia

mengeluarkan sungai-sungai untuk kami, seperti sungai-sungai Syam,

hendaknp Dia mengutus unftrk kami di antara nenek<noyang kami yang

terdatrulu. Dan hendalnrya di antara yang diutus adalatr Qushai bin Kilab.

Sesungluhnya diaadaldr seorang syaikh yangbenar iehingga kami bisa

bertarryra kepada merekatentang apa-apa yang mgkau kaak'an, ryakah semua

itu benar atau bathil. Jika mereka membe,lrarkan engkau dan engfuau lalrukan

apa-apa )arg kami mint4 rnaka kami akan merrbe,nakan englrat dan dengan

itu kami mengetatrui kedudukan engkau di sisi Allah Th'ala Dan bahwa Dia

telah me,ngutusrnu sSagai seorang Rasul sebagaimma lang eng[<au kdakan."

Maka Rasulullatr SAW bersabda kepada merek4

d.fri ,r-o - a. 1.. ol- , o ( a7. tolt.
rs*l ,? Nt /\ ft ,* or-l 'rs{s ,?\i)

ol- o.'e+r
"Bukan lcarena ini alu diutus lcepada lcalian, akan tetapi alcu

datang kepada kalian dari Allah Ta' ala dengan apa-apa yang Dia

mengutuslcu dengannya kepada lcalian. Jika kalian menerimanya

mala itu adalah bagian lalian di dunia dan di akhirat. Sedanglcan

jil<a lralian menolalotya darilru maka aht tetap bersabar demi

perintah Allah hingga dia membuat keputusan antara aht dan

lalian semtta".

Mereka berkat4'Tika engkau tidak laktrkan semua ini untuk kami,

maka pergilah engkau! mintalatr kepada Rabbmu agar mengutus seorang

mataikat bersarnamu )Eng mernbe,narkanmu dengan segala apa png engkau

katakan. Juga minta kepada-Nya agar menjadikan untulonu surga-surga,

@l



istana-istana dan simpanan dari emas dan perak yang menjadikarunu kaya

karenanya sebagaimana kami lihat engkau sangat mernbututrkannya.

Sesungguhnya engkau berdiri di pasar-pasar dan mencari kehidupan

sebagaimana kami jugamorcarinp, sehingga kami mengetatrui keutamaan

dan kedudukanmu di sisi Rabbmu jika engkau seorang rasul sebagaimana

yang engkaudalorakan.t' 
-

Maka Rasulu[ah SAW berkata kepada merek4

',5)t tt+. ',*. ct til ',?r iL .s+[, 6 ct ,yS (t Y
f -'. ") J . , '

6 &rrtg'o$-;U K'rl-(;$t(b gfrt",#t
'*l'"e ij":;'::lj ce.-\ri rilr At i rr'e

)#3,4.fr,'e,? {tffu.
"Aht tfulak akan tahttran dan aht bukan orang yang nemohon

lccpada Rabbnya ini dan aht bukan diutus dengan semua ini

lrepada kalian, akan tetapi Allah mengutusku agar memberilcan

berita gembira dan peringatan -atau sebagaimana beliau

sabdakan- Jika tralian menerima apa-apa yang aht bawa kepada

kalian, maka itulan bagian kalian di dunia dan di akhirat.

sedanglcaa jila katian menolak dan mengembalikannya kepadaht

maka aht tetap bersabar demi perintah Allah hingga Allah

membuat keputusan-Nya di antara aht dan kalian se'nua'"

Mereka berkata, "Maka jatutrkanlatr kepada kami langit dengan

berkeping-keping sebagaimana png telah eng[<au katakan batrwajika Rabbmu

mengfrendaki meldcukan hal itr Sunggph kanri tidd< akan beriman kepadanu

k€cualijilo engf,aumengabulkm hal itu."

Malca Rasulullah SAW b€rsaMa'

,trr?rllr d i;,*r* ilt,b iilt J';.,ifi,itr

ir-rD



,t;- of iO

"Semua itu terserah kepada Allah 'Azza wa Jalla, iika Dia

menghendahi unfitk melalatkannya terhadap kalian, maka Dia

akan melahthannya".

Mereka bertate 'lM&ai Muhammad" apa yang telah diajarkan oleh

Rabbmumaka kmi ekm&ldukbersmaru dmme,mohonkepadanu tenaE

apa-apa )ang e,ngf,au mohon, dan kami meminta kepadamu apa-apayatg

kmi minta lvlaka dia datmg kepadmu lalu meng4i uimu rya-rya png akan

kami pelajari. Iuga menyampaikan kepadarru apa yang akan Dia lakukan

de,ngan se,mua itu terhadap kami jika kami tidak menerima apa-apa yang

e,ngf,au bawa kepada kami. Telah sarrpai kepada kami bahwa seorang dari

Yamamah yang bernama Ar-Rahman telah me'ngajarimu hal ini. Dan

sesungguhnya kami, demi Allah tidak beriman kepadaAr-Rahman selama-

leman)ra I(ami telah sryaikan alasm kami kepadamu hai Muhammad- Dan

sesunggubnlak mi, dmiAllalr, tidak akmmeninggalkmu dengm rya-apa

ymg telah engfau sampaikm kepada kami hingga kami me,lrrbinasakanmu

atau engfuau membinasakm kami."

Diantara mereka berkat4'I(ami me,lrye,lnbah para malaikat Mereka

adalah anak-anak perempuanAllah." Di antara mereka ada png berkat4

'Krmi tidak rkan berimmkepadauruhinggakunu datmglaAllah danpara

malaikatbersamasma,,

Ketika merdrakataken demikian kepada Rasulullah SAW, malra beliau

bedirimeninggalkmmerrdra, danAMullahbinllbilJma6ahbinAlMugtriratr

binAbdullahbinUmrbinlvlaktrannbe,rdiri bersamabeliar Dia adalah anak

b,ibibeliaudripfrak EEhrD/a. Diaadalah sumiAtilehbintuAbtulMuhallib.

lvlaka ia berkata kepada beliarq "\Matrai Mutranrma{ kaurnmu menunjuklon

apa-apa yang mereka tunju}il<an akan tetapi engkau tidak menerimanya.

Ke,mudian mereka meminta kepada engkau hal-hal png dengannya mereka

p& a

ol.

Tafsir At Qurthubi



I isndak mengetahui keduftrkanmu di sisi Allah sebagairtana yrrg telah engftau

katakan sehingga mereka mernbenarkan dan mengikutimq namun engkau

tidak mau melakukanryra!

Kemudian mercka meminta kepadamu agar engfatr menunjulkan apa-

apa yang dengannya mereka mengetatrui keutalnaarunu atas mereka dan

kodudqkarnu di sisiAllab namtm eng[rau tidakrnau melakukalrqra Kerrudian

mereka meminta kepadamu agar engkau moryegerakan apa-apa yang eng[<au

takuti meninpamerekaloenrya adzab, namun englcutidakmaumelakukannla

- atau sebagaimana yang dikatakan kepada beliau -'Maka demiAllall aku

tidak akrrberimmkepadamu selama-lannaqrahinggpengloumernbuattatgga

ke langi! kemudian engfuu naik melaluinla dan ke,lnbali dariryra. Kemudian

engfuu datang dengan me,lnbawa kartu dan bersamanya empat malaikat yang

meryaksikan bahwa engkau seperti yang engkau katakan. Dan demi AllalL

jika engkau lakukan hal itu apakah engkau menyangka bahwa aku akan

m€mbenarkffitrtt!"

Kenrudiar iap€ryi fui Rasulu[ah SAW dat Rasulullah SAWpnpularg

ke keluarga beliau dengan kesedihan, karena beliau tidak mendapatkan apa-

apayang saryatbeliau inginkan dari kamrryaketikamerrekamqnmggilbelial

Juga karena beliau melihat mereka menjauh dari beliau. Semua ini adalatt

redaksi Ibnulshak.

SedmgkmAl Watridi menlebutkan dari Ilsimah dari IbnuAbbas: Idaka

Allah SwT menurunkan ayat,',;,3\ e uJ'# SrU 3ri i$sS
@Cfr "Dan mereka berkata: 'Kami sekali-kali tidak percaya

kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk

lutni'."t6t2 G:Jiadalatrmataair.r5l3 Demikiandarimujatrid. 6fi mengilalti

wuzrrnl:frdari kata: L#- € .

Ashim, Hamzah danAl Kisa'i membaca: (i'ftr;3tu'o dengan tanpa

rctz Lih. Asbab An-Nuanl, karya Al Wahi dth. 223 .

t5t3 Sebuah atsar dari Mujahid ditaldrij olehAth-Thabaxi (15/107).
rern qira'ah ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah (10/345), Abu Halryan (6/78) dan ini

adalah salah satu dari qira'ah yang tujuh.
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tasydid. kri menj adi pilihan Abu Hatim, karena Lfr ^AArnsatu. 
Mereka

tidak berbeda pendryat bahwa tq\i'# hanrs de,ngan tasydid.

Abu Ubaid berkata,'Yang lebih utama adalatr seperti itu."

Abu Hatim berkata,'Bukan seperti itu, karena yang lebih utama

setelahqa, pitu L#- adalah satu."

Dan setelahnya adalah ]$li (sungai-sungai), adalah jamak,

sedangkan tasydid menunjulkan arti banyak. lri dibanta]r Aahwa 1fr-
sekalipun satu tetai png dimaksud adalahjamakr6rs Dernikian sebagaimana

dikatakm oleh Mujahid bahwa Lt;i dalahmata air. Bentukjamalarla adalatr

r-rLr(--: -.

Qatadahme,mbaca: ah',ri ;tFS i1 (Atau knmumemiliki kebun).

(li+ @i tengahnya). ith W \( Qltau kamu jatuhtran langit). rn
adalalr qira'atr yang umum. Sedangkan Mujatrid menrb aca ir; J1 Wt;- it
(Atau langit j atuh).reta

De,ngan menyandarkan kata kerja kepada langit. tLS (berkeptng-

kepind atau terpecatr-pecah. 1617 Dari Ibnu Abbas dan lain-lainnya .'.il1i
(berkeping-l@pzg) dengan fathatr pada huruf srn adalah bentuk j amak dari

"^k .ru AaUnqira'ah Nafi ', IbnuAmir danAstrirn Yarg lain-lain membaca:

,i3' rcn dengan sukun pada hunrf srn.

AlAkhfasyberkata "siapalangmernbaca: c(Jt'U W artinya

t6tst ;h. FathAl Qadir(31365).
t6t6 DalamAl Muharrar Al Wajiz (lO/346): Mujahid membaca , ir:$t 'ui' S 'r( lltau

lamu jatuhlcan langit) dengan rafa' pada kztz samaa' dan menyandarkan kata kerja
kepadanya. SedangkanAbu Hagran menegaskan dalamAl Bahr (6/79) dari Mujahid

&fu.) dengan hunrfya'sebagaimana yang ditegaskan olehAl Qurthubi.
1617 Sebuah atsar yang ditakhrij olehAth-Thabari (15/107), An-Nuhas (4/193), dan Lih.

A d - Dun Al mantsur (4 f2O3).
rcta qira'ah ini disebutkan olehAn-Nubas (4/194), Ibnu Athiyah ( I 0/346), Abu Hay5ran

(6/79) dan ini salah satu dari qira'ah yang tujuh macarn
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dia menjadikannya menunjukkan arti satu. Sedangkan orang yang

mernbacanya : ctLrt'ry 4 Aoutdiamer{adikanryajamak"

Al Mahdaud mengatakaq "Siapa yang me,nsukunkan hurufsin maka

boleh menjadikannya jarnak dari r^i3 dan boleh juga menjadikannya

mashdar, dai kata: r r;H, ti;il :tt*aku menutupi sesuattr itu.t6re Sehingga

seakan-akan mereka mengatakarU'Menggugurkannya dengan berkeping-

kepingataskita"

SedauglonAl Jauharirs2o berkatq "'Z,iL$tadalatr potongan sesuatu."

Dikatakan, *'.r":j 'U U 
'*l 

(Berf atatsepotongdaripalcaianmu).

Sedangkan bentuk jamakrrya adalah ".)S atat Li5". Dikatakaq "'.iL,<Jl

aan iil.t3 r adalah sarna''.

la gj;X6 fi ALil "Kamu datanglcan Atlah dan malaikat-

malaikat berhadapan mulca dengan kami." Maksudnya, terlihat dengan

mata kepalat62r Dari Qatadah dan Ibnu Juraij.

SedegtonAdh-Dhahhak dan IbnuAbbas bedcat4 "'# (Sab|1-.'az

Muqatil berkat 4 "\'Ji{} (s ebagai s aksi)" .

Muj atrid berk a4 "'\ni itu benhrk j amak dari q abitah.Maksudnya,

dengan macam{nacarn malaikat dan kabilabkabilahrla"r6a3

Ada pula png mengatakan,'?ara penjunin png menj amin kepada

kita bahwa engkau akan memenuhinya"

*?'i i U Ai t)t* '51 "Atau kamu memPunyai sebuah

t6te ltu Forh Al Sadir (3 865).
I @ IJL AhJi ihruh (4 I | 42L).
ror Disebutkan olehAth-Tbabad (14/109),Al Mawardi (?456) dsnditarjih olehAth-

Thabari
t62 Disebutkan oleh Al Mawardi di teryat ),ang jauh dari Ibnu Qutaibah. Juga

disebutkanolehAbuHayran (6/80) dan dia tidalcmenyandarkarnyakepada seorang?rm.
r6a Disebutkan olehAth-Thabari (141109) danAl Mawardi (21456).



nmalt dffieneas." I\daksudnS/ia, dari ernas. Dari lbnuAbbas dan lain-lafunya-

Asalrya adalatr pertriasan U? ;"lrartinya png dihiasi. "Al'J re lartirya

keindahanair.

Mujahid berkata, e:r{ku tidak mengetahui apakah 'perhiasan' itu

sehinggaakumelitrafiryadidalamqira'atrIbnulvlas'ud'rumahdaiemes,'."r@4

lvlaksudqa, kami tidak tunduk kepadamu dengan kefakirm ini sebagaimana

yang kita saksikan. ,tZft6.$j iI "Atau kamu naik ke langit)'
I{ansudnya, membrmbung.

Dikatakan" -tl:, 6i .,!ff #t A'4., (engkau naik di tangga)

jika engkau naik dan mendaki ke atas sedemikian flfpa"r5:rs

q). 3-i,i'r"Do' lcami selali-kali tidak akan mempercryai

kenoikanma l'12." Makzudnya, hanya demi kenaikmmu.

,ti q6 ,e A* * "Hingga kamu turunkan atas kami

sebuah Kitab yang kami baca." Maksudnya, sebuah Kitab dari

Allah SWT kepada setiap orang dari kami. Sebagaimana firmanAllatt SWT,

@'*rtl ti:l ;ifi rtl & ,f i Y 1|5. "Bahtran tiap-tiap orang dari

mereka berkehendak supaya diberikan lcepadanya lembaran'lembaran

yang terbuka. " (Qs. Al Muddatstsir pai:52)

Ai A;S '$ *Krtrkonlah: 'Maha Suci Tuhanku-..'. IJlama

Makkah dan Syam membacanya: j1 06.J., SG lnetiau bersabda,

"Mahasuci Rabbku...)1626. Maksudnya, Nabi SAW. Maksudnya,

mengatakan demikian itu untuk me,lnbersihkanAll ah'Azn wa Jallabahwa

r62a Sebuah atsar dari Mujahid ditalfirij olehAbuLlbaiddalamFadhafl-n1,a, Ibnu Jarir,

IbnuAl Mrmdzir, IbnuAbi Hatim, IbnuAlAnbari dalamAl Mashahif. Juga olehAbu
Nu'aim dalam Al Hilyah (Lih, Ad-Durr Al Mntsur 41203). Sedanglon qira'ah diriwayatkan

dari Ibnu Mas'ud dari berbagai macarn qira'ah yang anch.
t62s Lih. Ash-Shihhah (612361).
1626 Qira'ah yang disebutkan oleh lbnuAthiyah dalamAl Muhanar Al Wajiz (lol347),

Abu Ha)"Jran dalamAl Bahr Al Muhith (6/80) dan ini dari qira'ah yang tujuh macam-
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Dia tidak mampu melakukan sesuatu dan untukmerrbantalnrya dalam suatu

pe6uatanyangnyata

Ada pula yang me,ngatakan, "Semua ini keta\iuban karena kelafitran

dan kritik merekayang keterlaluan." Ulama yang lafumpberpe,lrd4at bahwa

.1i aA"ro U*t rt perintatr (ka tatrantah). Makst&rya.katakan kepada mereka

walrai Muhammad. G U "bukanftah aht ini", maksudnya, aku

bukanlah. '.1;S fu. {S*Hinyo seorang manusiayang menjadi rasut?".

Aku mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari Rabbku. Sedangkan

Allah melakukan apapng Dia kehendaki benrpaberbagai hal yang manusia

tidak adakerrmpuanrurtukmelakukanrryra-Apakahkalianpemahmendengar

ada orang png mampu mendatangkan seperti ayat-ayat ini?

Sebagian orang-orang mulhid (atheis) berkata, *Ini bukanjawaban

yang memuaskan. Mereka salah, karena menjawab mereka dengan

mengatakarl'sesungguhnya aktr adalah manusia biasa yang tidak mampu

berbuat 4a-apa png kalian minta kepadaku. Akujuga tidak merriliki pilihan

dari Rabbku. Para rasul sebelumku tidak mendatang trmat-umat mereka

dengan segala apa yang mereka kehe,lrdaki danmereka inginkan sedangkan

j alanku adalah seperti j alan mereka itu. Mereka mernbatasi diri dengan apa-

apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka benrpa ayat-ayat-Nya

yang menunjukkan kebenaran kenabian mereka Jikamerekame,lrega*:kan

hujjah di hadapan para Nabi maka para nabi itu tidak me,njawab usulan

kaumnya. JikaAtlah harus meme,nuhi semtn yang mereka usulkan te,lrtu Dia

akan mendatangkan sorang pilihan dari para rasul-Np- Maka setiap oftIng

wajib mengatakaq'Aku tidak beriman hingga engkau bawakan ayat png

berte,ntangan dengan apa yang dia minta orang selain aktr'. Ini merupakan

seb'rah taloril agar pe,ngaturan menjadi di tangan pihak manusi4 padahal

p€n&turm ada di tanganAllah SWT.

. tr,, j



FirmanAllah:

fifr u:.1t1t6 c,f i1 {t'q i+ 41-;'i tli 6"6i E c3

',1;rA.
'"Dai tidak ada sesuatu lmng menghalangi maiusia'untuk beriman

tatlcala dalang petunjuk kepadanya, kecaali perkataan merelca:

'Adakah Allah mengutus seorang manusia meniadi rasul'.u

(Qs. AI Israa' llTl:9a)

FirmanAllahSWT: ts't4)t i',V tl'r;l- o" o6 €CS "Dan

tidak ada sesuatu yang menghalangt manusia untuk beriman tatkala

danng petunj uk kep adanya". Maksudny4 para Rasul dan Kitab-kitab dari

sisi Allah dengan berdoa kepada-Nya.'d of t "Kecuali perkataan

merelca",dengan ketidak-tahuan mereka. *;S fi;. 'ffr L.ilt "Adakah

All ah mengutus s e orang manus ia menj adi rasul." Maksudny4 Allah l€bih

agung dari menjadikan rasul-Nya dari golongan manusia- MakaAllah SWT

menj elaskan keingkaran mereka karena mereka mengatakan,'Eng[au seperti

kami maka kami tidak harus taat", lalu merekajuga mengingkari mukjizat.

Padalral !( y*g prrtama pada p osisi nashb de,ngan menghilangkan huruf

j arr dani( yang kedua adalah pada posisi rafa ' dengm '{ ,maksudnya,

apa lang menghalangi manusia untuk beriman ketika datang kepadameneka

petunjuk selain ucapan merek4' ApakahAllah mengutus manusia sebagai

Rasul?.'aozz

1627 Lilr. I'rab Al Qur' an, karya An-Nuhas (21 441\ dan Al B ahr Al Muhith (6/8 I ).



F'irmanAllah:

t vrfr li;JJ 3rrr;l4i; e')\fi n S{ i,jl
6ir;:tU,;urt3r

uKatakanlah:'Kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang

berjalan-jalan sebagaipenghuni di bumi, niscaya Kami tarunhan

dari langit kepada mereka seorang malaikst menjadi Rasul'."

(Qs.At Israa' [17]: 9O

Allah SWT mengabarkanbahwamalaikat itu diutus haq,akepadapra

malailor Kfi€najikamalaikat diutus kepada golonganbmiAdan makatentu

mreka tidak manpu melihatryra dengrur bentrlarya 1ag diciphlran olehAllatr.

Akan tetapi para nabilatr yang paling mampu unhrk itu sehinggaAllatl

me,nciptakan di tengatr-tengah mereka apa-apa yang mereka mampu

melakukarm.ya- Agar hal itu menj adi tanda dan mu\iizat bagi mereka Hal ini

telah dijelaskan dalam suratrAlAn'aam yang me,nrpakanpadanan allat ini.

Yaitu firman-Ny ,, |i ?\rt {P k uill !'t-ii; )iL di-*'r:USS
i4:'^iki t*,'rrt)+ iS Alttj4 { "Dan mereki berkata:
'Mengapa tidak diturankan kepadanya (Muhammad) malailat?' Dan

kalau Kami tunnkan (kepadanya) malaikat, tentulah selesai untsan itu.

Kemudian mereka tidak diberi tangguh (sedikitpun). Dan kalau Kami

jadikan Rasul itu malailcat, tentulah Kami jadikan dia seorang lahi-laki

dan (kalau kami jadikan ia seorang laki-laki. " (Qs.Al an'aam [6]: 8-9).

Pe,mbahasan alat ini telah dibatras j auh sebelumrya-

Is:s] [L Surah Al lsraa' I



a*t"$fi;iL'ittW 1)q6{ 'fr';"'rL,a3

@(*;.
3'Katakanlah: 'Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu

sekalian. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mengetahui lagi Maha

Melihat akan hamba-hamba-Nya'. " (Qs. AI Israa' [17]: 9Q

Diriwa:atkmbahwaormg<rang l<afir Qraisyketikamendengr firmm

Allah SWT:'.1;S t;q.. { JJ'$ *Bukonkah aht ini melainlan hanya

seorang manusia yang menjadi rasul?" . Siapayang akan bersaksi bahwa

engkau adalah utusanAllah? Maka turunlah ayat ini, t"4 {U ;iLLit
@fii.tff +4't:€ 'fr1';La3 * "Katakantai: 'cukuptah

Allah menjadi salsi antara aht dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia

adalah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-

Nya'."tcza

trIrmenAlhh:

t@ Ltu. Al Muhanar Al Yajiz (l0l 5a$.



oDan barangsiapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat

petunjak dan barangsiapa yang Dia sesatkan maka sekali-kali

kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain

dari Dia. Dan Kami akan mengumpulkan merekapada hari kiamat

(diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak

Tempat kediaman mereka adalah neraka'lahannam. Tiap-tiap kali
nyala api Jahannam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi

mereka nyalanya." (Qs. Al Israa' ll7lz 97)

FirmanAllah SWT: )rifi';|frfr >#-,yj "Dan barangsiapa yang

ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunj uk." Maksudnya, jikaAllatr

me,nrberi petunjuk kepada mereka pasti mereka mendapat pehmjuk.

-*s" ct; ;v))i I 4 #',!,fX- ns"DanbarangsiapayangDia
sesatlcan malca sekali-kali lcamu tidak akan mendapat penolong-penolong

bagi merclra s elain dari Dia." Maksudnp, tak seorangpln mernberi mereka

pehmjuk

?rr;3 ;y ;"a1l" i;- ;ji* Dan Kami atrnn mengumputtcan

merc.ka pada hari kiamat (diseru) atus muka mercka." Dalam pelrrbalmsan

ini terdapat dua aspelgp ertama: Itu adatah ungkapan untuk me,mpercepat

mereka dimasuldrm ke dalam Jahammr. Sama dengro rmglapan ormgArab :

'eH * 'f p, i/i (t""r" itu datang de,ngan cepat). Kedua:Mereka

pada hari kiamat akan diseret di atas wajah-wajatr mereka menuju neraka

Jahannarn sebagaimana png dilakukan ketika di dunia terhadry orang )ang

dihinadandisiks4r6zo

krilah yang benar berdasarkan hadits Anas, bahwa seseorang b€rkaf4

r62e Dua aspek png disebutkan olehAl Mawardi dzlzmAn-Nulrat wa Al 'Uyun (21

458), Asy-Syaukani dalamFath Al Qadir (31369) dan dia membenarkan aspek kedua.



"Ivahai RasulullalL merekayang dihimpun dan diseret di atas wajatr-wajatt

merek4 apakah orang kafirjuga dihimpun dengan diseret di atas wajatr

me,reka?". Rasulullah SAW menj awab,

. u :. tt c t 'gs .p 1?)^,- of ,p (r:u ,*)t ,* 
^gf 

c$'A(
e -v.t ?;

"Bulranlah Dzatyangmembuatnya berjalan di atas lcedua kakinya

juga mampu membuatnya berjalan di atas wajahnya kelak pada

hari kiamat?."

Ketika hal itu sampai kepada Qatadatr maka dia berkata, 'Y4 de,rni

keperkasaan Rabb kita"teo 1ft- A I Bulfiari dan Muslim. Kiranya cukup

bagiAnda

*S uiiJS (* uDalan keadaan buta, bisu dan pekall'. Ibnu

Abbas danAl Hasan berkat4'tsuta dari apa yang mereka rahasiakan, bisu

dalam arti tidak bisa me,ngatakan hujjahnya dan tuli dari apa-apa yang

bermanfaat bagi mereka'{6r r\ngeq dasarpendryat ini menunjukkan bahwa

indera mereka masrh utuh s€perti sedia kala-

Ada 1lang b€rp€Ndryat bahwa mereka dihimpm dalam kondisi yang

disebutkan olehAllah iur, agr yang demikian menjadi tambahan atas adzab

mereka- Kemudian yang de,mikian itu diciptakan bagi mereka di n€rakat632

HalitukarcnafimmAllahsw[ 6rtr; €tl-# ign'c,;-# t 3*ht,

t63o I{R. Al Bulfiari pada pe,mbahasan tentang Tafsir surahAl Furqaan, Muslim pada

pernbahasan tentang Sifat orang-orang Mrurafiq, bab: Orang kafir Diseret di atas Wajah
Mereka. Lih- Al-Lu'lu' wa Al Mojor (4424).

163r Sebuah atsar ),ang diriwayatkanAth-Thabari (l5lll2), An-Nuhas (4/ll7), As-
Suytrthidalam Ad-DtnAlmat*ur(4(2B) dania sandarkanke,pada IbnuJarirdanlbnu
AbiHatim"

162 Disebutkan olehAl Mawardi dil"rn An-Nukat wa Al' Uyun (21 458) danAbu Hayran
dzlan Al Bahr Al Muhith (6182) d^D tamenghafalnya.



orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini,

bahwa merela akan jatuh ke dalamnya..." (Qs. Al Kahfi [8]: 53),

kemudian mereka berbicara berdasarkan firman Allah SWT,

@(t# <W.l'l3LS "...mereka di sana mengharaplcan lcebinasaan."

(Qs. Al Furqaan [25): L3) . Lalu mereka me,ndengar berdasarkan firman Allalt

SwT, A(;:S W d1;;; " ...mereka mendengar kegeramannya dan

suara nyalanya. " (Qs. Al Furq aan 125): L3).

Muqatil bin Sulaiman berkata, "Jika dikatakan kepada mereka,

@ 9B iS vai;3i !6 'nnggallah dengan hina di dalamnya, dan

janganlah kamu berbicara dengan Alu'. (Qs.Al Mu'minuun [23]: 108)

Sehingga mereka menjadi buta tidak mampu melihat, tuli tidak mampu

me,nde,ngar dan bizu tidak marrpu memahamkan-"r63

Dikatakan pul4'Merekamenjadi buta ketika merekamasuk ke dalam

neraka karena sangat pekatrya neraka, dan kemampuan mereka berbicara

terputus ketika dikatakan kepada mereka @gBlSWir::Li
'Iinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara

dengan Ahr'. (Qs. Al Mu'minuun [23] : I 08).t63a

Suara seram dan suara nyala itu hilang dari pendengaran mereka

sehingga mereka tidak mende,ngar apa-rya sama sekali. i*'AU " Tbmpat

lrediaman merclca adalah neraka Jahannam." Maksudnya, tempat trnggal

mereka

i# lfu "Iiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam."

Maksudnp, diamters dari tertawa atau lainnya. Mujahid, "padsv1" .t6Be

1633 Disebutkan dari Muqatil olehAl Mawardi dalam referensi yang lalu.

's Disebutkan olehAbu Halyan dalamAl Bahr Al Muhith (6182).
1635 Disebutkan olehAth-Thabai dalamJami'Al Bayan (15/ll3), An Nuhas dalam

Ma'ani Al Qur' an (41 197\,As-Suyuthi dalamAd-Dun Al mantsur (41204).
1636 Disebutkan dari Mujahid olehAl Mawardi dalamAn-Nulat wa Al 'Uyn (21a5$.

[*, Surah AI lsraa



Dikatakan, "tlip jr3r 9:? @pi itu padam)". U( q;pt 6*u
memadamkannya).t637 (6 #t: "Kanni tambah tagi bagi mereka

nyalanya).Maksudrryra Api png meryala-ryrala Berhenti nyalanya de,ngan

tidakmengururgi sakityangmerekarasakandantidakberartidiringankaltnlaa

adz,abyargmerekarasakan.

Dikatakan pula, 'Tika hendak padart". sebagaimana firman-Nya,

o1jfr lfj by "Dan apabila kamu mernbaca Al Qur'an... ..J (Qs.Al

Israa' [17]: 45)

FirmanAllah:
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"Itulah balasan bagi mereka, hnrena sesungguhnya mereka kalir

kepada ayat+yat Kami dan (ksena merefu) berkata: 'Apahah bib
kami telah menjadi talang belabng dan benda-benda yang hancur,

apaluh lcami benar-benar akan dibanghitkan kenbali sebagai

makhluk baru?'. Dan apakah merekttidak memperhatikan

bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa

t637 Lih. Ma'ani Al Qur'ankar:ya,AsNuhas (4/197). Di dalarnnya iaberkat4 "]6t *?
jikanyalanyapadam". Jikaqralanlrapadammaka yang ada adalahbara dan debubekas

bakaran, rnalo dikatakan, "'d!.lik^padam dan tertinggal sebagian baranya dengan

nyala yang sudah tenang maka dikataka\ "'o:J7?". Jika padam secara total rnaka

dilotakan, " ti::7i'tig5'ct:J;".
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(pula) menciptakan yang serupo dengan mereka" dan telah

menetapkan wahu yang tertentu bagi mereka yang tidak ada

keraguan padanya? Maka otang-orong zhalim itu tidak

menghendaH le.ecuali kekatiran." (Qs. AI Israa' [17]: 98-99)

Firman Allah swr: 4q \t:K'&\ iff* A).i\ *Itutoh batasan

bagi merelm, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat

Kami." Maksudnya, Adzab itu adalah balasan kekufuran mereka.

uiyt tltlag & $r'tij6'5"Dan (karena mereka) berlcata: 'Apapah bila

lrami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur'."

Maksudrya, menj adi tanah.

l:4* &- AjtH 6it "Apakah kami benar-benar akan

dibangkitlran kembali s ebagai makltfuk bara? ." Makamereka mengingkari

kebangkitan sehingga d[jawab olehAllatr SWT denganberfinnan,

&s * ib oi {y 3>6 *ifi6,p,'*;,*rt 6e " 
jtt fr ',tl W'fii

*t;i$ Y+I*
"Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah

yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa (pula)

menciptakanyang serupa dengan mereka, dan telah menetaplcan

waktu yang tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan

padanya?".

Ada yang berpendapat, "Di dalam kalimat ini ada kata yang

dikedepankan dan diakhirkan. Maksudny4 ',* ,sft 'rfu'o( f;j lJif'& ;*,J-'o( ,p )lti * (i.r I i*;l'# ,h,t',?')rii ,lr;,lt
(Dan apalrah mereka tidak memperhatilcan bahwasanya Allah yang

menciptalran langit dan bumi dan telah mmetapkan waldu yang tertentu

bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya adalah htasa (pula)

menciptalran yang serupa dengan mereka?"). Al Ajal adalah masa
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keberadaan mereka di dunia kemudian mati. Semua itu adalah hal-hal yang

tidak diragukan kareira semua itu disaksikan.

Adapula pngm€ngatakan,'Itu adalahjawaban atas perkataanmereka

q qb,rrj tS ;i:,.1^fr ry'tl (atuu kamu iatuhkan langit
berkeping-keping atas kami sebagairnana kamu katalcan)."

Ada pula yang berpendapat, "Ajal adalah hari kiamat."r538

ft;;f;$l OtilUt *11*Uot- orang-orang zhalim itu tidak menghendaki

lceanli kelafiran'. Llaksu&rya, orang-orang musyrit melainkm keinglffm

kepada aj al dan kep ada ayat-ayatAllah. Dikatakan pula, "Aj al itu adalah

waktu kebargkitan dm tidak sehrusrryra diragukm-"

FirmanAllah:

:r6ii':a;rL's;.\i i't U i;i A[f Ar<Fi';il i,i,
@(,#j;;liacs

oKatakanlah:' Kalau seandainya kamu menguasai

perbendaharaan-perbendaharaan rahmal Tuhanhu, niscaya

perbendaharaan ilu kantu tahan, karena takut membelanjakannyo.'

Dan adalah manusia itu sangat kikir." (Qs. AI Israa' [11: 100)

FirmanAllatr SWT: q -#:'df lt#'&i i,B "Katatanhh:
' Kalau seandainya lamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan

rahmat Tuhanlat..." Maksudnya, perbendaharaan rezeki.Ada pula yang

mengatakarq'?e,rbe,ndatraraan nihnat." Ini lebih urnum. r6e

t63t Li/n. Al Muharrar Al Wajiz (l0l35l) dan Fath Al Qadir (3/370).
t6e Lrh. An-Nukat wa Al' Uyun (21459).
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.rLliT 1#fiA{ 61 "ari, caya perbendaharaan itu kamu

tahan, larena talai membelanj akannya." Karena pelit. Ini adalatrjawaban

perkataan merek4 * 6;.fi&')$i ,ro ui ';ii ;? Au<ti j "Kami

selrali-lcali tidak percaya kepadamu hingga lmmu memancarlcan mata

air dari bumi unatk lamf '. Sehingga kami mendapat kemudahan (kekalaan)

dalam kehidupan. Maksudnya, jika kalian mendapatkan kemudahan

ftekayaan) tentu kalian menj adi kikir pula- rffi

Adapulalmgberpendryat,'IMalo:anya Jika salahsatumahhrkmerriliki

perbendaharaan rezeki Allah tentu dia tidak akan dermawan dengan

perbendahraan rezekinla itr seperti kedermawanmAllah SWI, hal itu lexsna

dtahaT, pertama: Dia hanrs menahannya demi menaflGhi dirinya dan r:nhrk

sesuatu lang akan merrberikan manfaat bagSnya Kedm: Diatakut fakir dan

takut habis. Sedangkan Allah SWT Maha Tingg eksistensi-Nya dari dua

kondisi tersebut.rar

Infaq dalamayat ini artinya kefakiran. Demikian dikatakan oleh Ibnu

Abbas dan Qatadah.

Dikisahkan oleh pakar bahasa bahwa 'ji ,i:*f ,{}t ,:,Ft

digunakan unhrk menrmjtrkan hana yang menjadi sedikit.

6;; F{';s('5 "Dan adalah manusia itu sangat kikir."
Maksudnya, kikir dan me,nyempitkan. Dikatakan , " dk & ? @i,
menrpersempit keluarganla dalam hal nafl<ah).

Mengenai alat ini para ulama berbeda pendap at:. pertama, bahwa ayat

ini turun berkaitan de,ngan orang-orang musyrik secara lltusus.rn2 Demikian

dikatakan olehAl Hasan . Kedru, Ayatini bersifat umum. hi adalah pendapat

jumhur dan disebutkan oleh Al Mawardi. rn3

t61o Lih. Al BahrAl Muhith (6/83).
tnr Disebutkan keduanya olehAl Mawardi dzlamAn-Nukat wa Al 'Uyn (2/459).
rn2 Disebutkan keduaqra olehAl Mawardi dalamAn-Nukat wa Al 'Uyun Qla1\.
1643 Lih. Referensi yang baru lalu.
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V:+ \),-hr*) 6r |F # ?t;'e ;;; uit;,,asS

6 gr!.x ;;F- sJ:#J i)b-r't'fr dtai
oDan sesungguhnya Kamitelah memberikan kepada Musa

sembilan buah mukjizatyang nyata, maka tanyakanlah kepada

Bani Israil, tctkala Musa datang kepada mereka lalu Fir'aun

bqhata kepadanya: 'Sesangguhnya aku sangka kamu, hai Musq

seorarrg yailg kcna sihir'." (Qs. Al fsraa' [lfl: 10f )

Firman Allah SWr: * ?t; e ;ii C,lit; i,3ii "Dan

sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah

tttufrjizat yang nyata." Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan

mu\iizat-mu\iizat ini. Maka dikatakan, "Dia berarti ayat-ayat Kitab."

S*agaimana diriwayatkan olehAt-Tirmidzi danAn-Nasa'i dari Shafivm bin

AssalAs-Suradi: Ada dua oragYatrudi, png salah satunya berkata kepada

ymg lainqa,'?eryilah €ngkaubersama kami kepadaNabi ini (Muhammad)

unuk bertanya kepadaqa" lvlaka dia bertat4'Tmgan katakan dia seomng

Nabi sesungguhrya jika kita dengr maka dia me,miliki e,lnpat mata-" Maka

kedurrrlaa mendatmgi Nabi Mnhmnad SAW lalu keduaqra bertanya kepada

beliantentangfirmanAllahSWT: #, ?l; e ri.i 6t;1'zi',*pon
sesutgguhnya Kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah

mrfrj imt yang nyata." lvlakaRasulullah SAW bersabda, "Janganlah lalian

menyelailukan apapun dengan Allah, janganlah kalian berzina,

joryanlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah keanali

dangan jalan yang hak, janganlah kalian menctri, janganlah lalian

manyihia janganlah kalian membawa orang yang tidak bersalah kepada

pengus a sehingga dia membwtuhnya, j anganlah makan riba, j anganlah
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menuduh wanita baik-baik melahtlcan zina, janganlah melarikan diri

dai putemptran s engit, Aemvdian Sytr'batr (perawi) ragu-ragu- kalian

s emua wahai orang-orang Yahudi ldtus us nya i angan p etgi di hai Sabtu."

Dengan menghadapkan kedua tangan dan kedua kaki lalu keduaqa berkata

"Aku bersaksi bahwa engkau adalah seorang Nabi". Beliau bers aHa,"Apa

yang menghalangi lcalian berdua untuk masuk Islam?". Keduanya

menjawab,'sesunggubqraDaudlSberdoakepadaAllah hendaknya di dalam

ketunrnanryra masih ada seorang Nabi dan l<ami takut jika masuk Islam mal€

omng{fiulg Yahudi akan me,mbunuh karli."r ffi

Abu Isa berkat4 "Ini hadits hasan shahih" dan telah berlalu dalam

penrbahasan srrah Al Baqarah.

Ada pula yang berpendapat ,* Ayat-ayatitu artinya adalatr mukjizat-

mu\i izat dan petunjtrk-petunjnk. "

Ibnu Abbas dan Adh-Dhahhak berkat4 "Ayat-ayat (tanda-tanda

kebesranAllah) png serrbilan itu: tongkag tangaq lisar1 laut toparu belalang

kutu, kodok dan daratl adalatr ayat-ayat lang sangat jelas."tns

Al Hasan dan Asy-Sya'bi berkata, "Lima yang disebutkan di dalam

surahAl lf raaf, yzkni: Topar dan semua yurg dismdarkan kepadaq'a tangam,

tongka! tahrm-tatrurU dan kektrangan buatrbualran"rtr

Diriwayatkan yang sedemikian itu pula dariAl Hasan, hanya saja dia

ts Hadits yang telah dital$rij di muka ketika menafsirkan ayat 65 surahAl Baqarah

dantelahdikomentarihadits ini olehAl Hafizh IbnuKatsir(51122\ detganmengatakan,

"Itu adalah sebuah hadits yang janggal danAbdullxfu !i1 $flernah dinilai kurang dalam

naAUnnya. Kiranya dia tidakjelas tentang sembilan kata de,ngan sepuhrhkalimat. Semta

itu adalah wasiat-wasiat dalam Taurat yang tidak ada hubungannya dengan tegahya
hujjah di hadapan Fir'aun. Wallahu a'lam".

'45 Sebuah atsar yang ditalfirij olehAth-Thabad (15/114), An-Nuhas (4/200), Ibnu
Katsir (51122) dan ia berkata,'?endapat ini sangat jelas sekali, hasan dat kuat. Ini
adalah pendapat Ibnu Abbas, Mujahid llrimah dan Qatadah."

tffi Keduanya ditalfirij olehAth-Thabari ( 15/l 14 dan I I 5).
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menjadikan tatrun-tatrun dan kekurangan buah-buahant647 mexdadi satu. Dia

maliadikan lang keserrbilan ketika tongkatryrame,lrelan apa-apa png mereka

buat. Demikian juga dari Malik. Hanya saja diamenjadikan tempat tatrun-

tattrn dan kekurangan buatr-buaharu laut dan gunung.

Muharnrnad bin Ka'ab berkata, "Dia adalah lima yaitu; dinding laut

tongkat, baflr, penghapusan harta mereka,"tfls lang telah dij elaskan di muka-

Penjelasan ayat ini sudatr sangat cukup danal hamdulillah.

Vf 4 rhr,*! 6,',F *Makn tanyakanlah pepada Bani Israil,

t atlrala Mus a datang kep ada merbka." Makzudnp, tanlalah mereka walrai

Muhammad ketika Musa datang kepada mereka de,lrgan ayat-ayat (tanda-

tanda kebesranAllatl) ini. Sesuai dengan par$elasuryra di dalan surahYurus.

Ini adalatr pertanyaan agar orang-orang Yahudi itu me,ngetatrui kebenaran

perkataan Muhammad SAW.

6;-{ ;;#- a:ti i)b*l :i Jtti "Latu Fir'aun

berlata lrepadanya: 'sesungguhnya alat sangkakamu, hai Musa, seorang

yang kena sihir'." Maksudnya, seorang penyihir dengan berbagai

perbuatanmu yang aneh. Demikian dikatakan oleh Al Farra' dan Abu

Ubaidah.t54e Yang meletakkan maf 'ul (obje$ dr tempatfa'f/ (subjek)'

sebagaimana e,ngkau katakan: LWi ?iX r.n Oentut obje$ artinya

adalah e.,S a* b[ @""trt subjek). Adapngberpendapat,'"Iertipu".

Pendapat lain mengatakan,'I(alah". Demikian dikatakan oleh Muqatil. Ada

pula yangberp€ndapaL'Bukan semua itu," hal ini telah dijelaskan di atas.

Dari Ibnu Abbas dan Abu Nahik bahwa keduanya membaca:

,h.r?t 1J.'JU (maka dia bertanya kepada Bani IsraiD t6so sebagai

t647 Ibid.
ts& Disebutkan olehAl Mawardi dalam An-Nulcat wa AI' Uyun Qlas\.
r64e Lilr. Fath Al Qadir (31372). telah dikisahkan malcna ini dariAbu Llbaidah danAl

Farra'.
teso qira'ah ini disebutkanolehAn-Nuhas dalamMa'anin)ra(4/200),Ath-Thabari dalam

Jami'Al Bayan (l5lll6).Ini qira'ah yang aneh dan telah ditolak olehAth-Thabari.
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bennir. khabar. N{aksuanya, Musa meminta kepada Fir' aun agar melepaskan

bani Israil dan mengirimkan mereka be,lsamanya-

FirmanAllah:

,F. *-t$r3,y"rJai t; : $) r*b',blV + us Jti
(.,# L'r'pAlill ;y

"Musa meniawab: 'sesungguhnya kamu telah mengetahui, bahwa

tiada yang menurunkan mukiizat-mukiizat itu kecuali Tuhan yang

memelihara langit dan bumi sebagai buhi-bufui yang nyata; Dan

sesungguhnya aka mengira kamu, Hai Fir'aun' seorang yang akan

binasa'." (Qs. AI Israa' [17]: 102)

FirmanAllahSWT: ,'|Su ,Stl U A? 3i lts"Musamenjawab:
'sesungguhnya kamu telah mengetahui, bahwa tiada yang menurunkan

mulgj izat-mu$j bat itu' ." Yalsd ayar- ayat yangse,lnbilan macam itu. D an s sst

(rnenurrnlcan) artinya adalatr mewajibkan . *iVtS 9yAi '$ <11

;F."Keanali Tuhanyang memelihara langit dan bumi sebagai buhi'

hidi yang nyata." I\daksudn5/ia, dalildalil png digunakan sebagai pe,lnmtun

untuk mengetahui keMaha-Kuasaan dan keesaan-Nya.tcst Qira'ah orang

umnmadalah'c;J?"Engkautelahmengetahuf 'detganfathatrpadahuruf

ta', sebegai pesan )xang ditujukan kepada Fir' aun.

SedangkanAl Kisa'i membacanya de,lrgan dhammah pada huruf fa '

(L=))ir\.rut kri adalatr qira'ahAli RA Dan iabe,lkata 'DemiAllall musuh

165r Demikian dikatakan olehAsy_Syaukani daranFath Ar eadir (31372).

rosz qira,ah ini adalah dari tujuh qira'ah sebagaimana &lamAs-Sab'alr, karya Ibnu

Mujahid 385. Juga telah disebutkan olehAth-ThabaIi (15/116), An-Nuhas (4/201) dan

Asy-syaukani (4I20l\.
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Allah tidak akan memgetahui, akm tetapi Musalah yang mengetahui."r553 HaI

ini sampai kepada IbnuAbbas sehingga ia berkat4 "Bacaannya adalah

Ab 3fr (Dan sungguh engtcau telah mengetahui)."tcst Dia berhuliah

dengan firman Allah swr, $46l?#tl11l3blu"\3;i3 "Dan

merclra mengingkarinya karcna lcezhaliman dan kesombongan (mereka)

padahal hati mercka mq*ini (kebenaran)nya--- " (Qs.An-Naml [27]:

14). Fir'aun disandartankepada sikap keras kepala

Abu Ubaid bertat4'Ymg diambil darirya adalah dengan fathah pada

hunrf ,a'. Itulah yang paling b€nar derri malcna 1mg denganq'a IbnuAbbas

bertujjah-" Juga karena Musa tidak berhuiiah dengro ucapmny4'Aku tahu-'

padahal dia adalah seorang Rasul yang berdalon ah" Jika dengan semua itu

maka te,ntu qira'ah ini benar dari Ali dan te,lrtu menjadi hujiah. Akan tetryi

tidakjelas dainya Akm te@i hal itu dari IGltsumAl Muradi dan dia seormg

1ang tidak dik€nal. IGmijugatidak melihat seorallg)un menrbaca demikim

selainAlKisa'i.

Adapulaymghrp€ndryat,'Mtrsa melryandarkm ilmu kepada Fir'atm

dengan se,rnua mukiizat ittt karena Fir' am sudatr mengetatrui sej auh mana

kesiapan para penyihir dengan segala apayang ahan mereka lakukan.

Sedangkan seperti 1ang dilahftan Mus4 tidak bisa dilalnrkan oleh para

penyihir. DmdiatidakmmpumelakukarqrakecualiDzat ngmenciptal(m

segala bmda dan menguasai lmgit dan bumi."

Mujahid berkata'Musamasuk ke lingkungm Fir'arm pada hari S1at

dm di sana terdryat selims beludnr milikqa- Kemudim Musa melempat(m

tongt<afirya ymg tiba-tiba menjadi sekor ula. Sehingga Fir'aun ketika berada

di kedtra sisi rurnah melihat antra dua rahangrya, sehingga tersentak sambil

mengelua*m hadats pada selimut beludnrnya."

t63 Disebutkan dariAli RA olehAn-Nuhas dalam Ma'anirya (4/201).
t651Lih-Ath-Thabari (15/llQ yang telahmenguatkanpendapat lbnuAbbas dan qira'ah

i1q 6[[66!alikan kcpada qira'ah yang diriwayatkan dadAli.
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6-i$ i;*'A i.d61 j! "Do, sesungguhnya aht mengira

lramu, Hai Fir'aun, seorang yang akan binasa." Perkiraan di dalam ayat

ini adalatr kenyataan A*-Tsubuur adalah kebinasaan dan kenrgian.r5s5

AlKumayatberkata,

.:. nf., i.
-tVS t-* 6ls t_f Utri 

",, 
"Gt6t'oitr:

Qudha'ah melihat di sisi kanan

Suatu kebinasaan dan suatu lcehananrant6s|

Dengan kata lain: Yang dinrgikan dan >ang ru9. MaksudrS,a ketika

menpndarkan diri kepada Yaman.

46rtcsz ymg berpendapat, "Ierlaknaf '.

Diriwayatkan olehAl Minhal dari Sa'id bin Jubair dari IbnuAbbas.

Juga dikatakan olehAbban bin Taghlib, dan diaberdendang,

)'* ,-#tlyt;t;Arly ,* q; f-;'fi | 6';6-

Hai lraumlcu iorgoo henda'k rnemerangiht karena kcbodohan

Sesungguhnya kebodohan dan kesesatan itu binasal6s6

De,ngan kata lain: Terlaknat. Maimun bin Mahran dari Ibnu Abbas

mengatakan, "Matsbuur adalah kurang akal.'acse

165 r ih- lsrrrsrrihhah (4406).
tffi Sebnah dalil penguat dalam An-Nulrat wa Al 'Uyn (2/460), Fath Al Qadir (3/373),

As h-Shihhah (21 406) dan Al- Lis an (entri: 10 ).
1657 Lih. Sebuah atsar pada Ath-thab ari (15/ll7), Ma'anikzrya An-Nuhas (4/203), Al

Bahr Al Muhith (6186), Ad-Dun Al mantsur @1205).
f6t Sebuah dalil penguat yang digunakan olehAth-Thabari (15/117), Al Mawatdr(2l

406) danAsy-Syaukani (3/373).
r65e Disebutkan oleh Asy-syaukani dalam referensi di atas dengan tidak

menyandarkannya kepada seorangpun.
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Maknnrn melihat sesoorang lalu bedota kepadaqa'Tlai matsbur."

Ialu dia ditanya akan bal itn, ia lalu menjawab, "Ar-Rasyid mengatakan: Al
Manshur mengatakan kepada seseorang, 'Matsbuur'. Lalu aku bertanya

ke,padanp, ia pun menj awab : Maimun bin Mabrm menyampaikan hadits

kepadaku. . . Qatadah me,ngatakaq'Binasa'."r@

Dari Qatadalf dai Al Hasur dan Mujahid iltitrlra adalatr pe,ngfuancur. 16r

Ats - Rttbuur: kebinasaan.

Dikatakan: qt$ \:A &, iartinyaAllahpsmlinasakan musuh.

Dikatakanpula,'Dicq;ah dari kebaikan".

Para ahli bahasa mengisahkan, "Siapa 5rmg membinasakanmu

sedemikian itu", maksudnya, apa yang mencegahmu dari hal i1u.t66z

#'r'.4- rt, * " Dia dibinas alcan oleh AllaL."

Adh-Dhahhak berpe,ndapat bahwa liS ^rn1"terkena 
sihir.t6

Ibnu Zaid berkata "'r:*amiqra idiot 1ag tidak me,rniliki akal."t 66r

t@ Disebuttan olehAdr,Thabari (l5lll7) dari QatadeL hrga olehAn-Nuhas dalnm
Ma' ani Al Qur' an @1203).

16r Disebutkan oleh An-Nubas dzlam Ma' ani Al Qtr' a{ D0B).
t@ Lfr- Fath Al Qadir (3 R7 3).
163 Disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Fath Al Qadir (31373) dan dia tidak

rnenyandarkanrya kepada soorangpun.
166r HR Ath-Thabari (l 5/1 I A dari Ibnu Yazid.
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FirmanAllah:

uli; @ A;,8 n', G'*:tt *i<rt A "IW- ctlt sff

a*

rccs An-Nuhas berkata * j'.4i5. ol SVl6 (Kemudian [Fir'aunJ hendak mengusir

mereka). Dengan kata liin: menghilangkan mereka darinya, baik dengan cara
pembrmuhan atau dengan pengusiran". Lrh. Al Muhanar Al Wajiz (101355).

% g,gfi Gs'+ t\p *i\l ltl(*i,br{rl) d. -:*. b

"Kemudian (Fir'aun) hendak mengusir tnereka (Musa dan

pengikut-pengihutnya) dari bumi (Mesir) itu. Maka Kami

tenggelamkan dia (Fir'aun) serta otang4rrang yang bersama-sama

dia seluruhnyo- Dan Kami berfirman sesudah itu kepada Bani

fsrail: uDiaml.ah di negeri ini, maka apabila datang masa

berbangkit, niscaya Kami datangkan kamu dalam keadaan

bercampur baur (dengan musuhmzl. " (Qs. Al Israa' [17]: 103-104)

FirmanAllahSWT: ;JVt C j'F-oit SilS *Kemudian@ir'am)

hendak mengusir mereka (Musa dan pengilatt-pengilafinya) dari bumi

(Mesir) fat). Maksudrqa, Fir' aun hendak me,ngusir Musa dan Batd Israil dari

negi Mesir dengm caa perrbunuhan atau pembantaim" t6 I&daka Allah' Aza

waJallamwbinasalcanmereka.

-o.p. b Gh " D an Kami b erfirman s esudah" .Malsudqa, setelatr

menenggelmkmmereka-

iri$ 1;{.i ,Lcfr) ;f, "K"poda Bani Israil: 'Diamlah di

negui ini' .lv1al<stdnya,negri Syam danMesir. i;fi G5,* tsf- *uatca

apabila datang masa berbangkif'. Maksudny4 kiamat.
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A *Viq "Niscaya Kami datangkan kamu dalam keadaan

bercampur baur (dengan musuhmu)". Maksudnya, dari kubur mereka

dengror keadaan bercanptn dari segala tempat Ormg mil<rnin bisa bercarytr

dengan orang kafir dengan saling tidak mengenal dan tak seorangrun yang

toyal kepada kabilah dan rombongannl,a.rffi

IbnuAbbas dan Qatadahbedot4'Xmi dat-rg bersama-sama de,ngan

kalian semua dai segalapenjs111".r667

Al Janharitffi berkata, *Al-Lafiif adilah kumpulan manusia dari

b€ftagaikabilah-"

Dikatakm,"'n14f.Jtr'1 "r; 
jit" r,rmr kann ihr datmg dengro

bercamptr-aduk'.

Sedangkan firman Allah SWT: U *V34 "Niscaya Kami

datanglran kamu dalam keadaan bercampur baur (dengan musuhmu)".

Maksudnp, secara terkumpul dan camptr-aduk.

"r4! ?W adalah suatu makman bercryu mtra duajenis atau l6itr.

l"g" yiti''li!'orladalatrtulankawantulan.

Al Ashma'i bal<at4" Al Wif adalahbentukjrmek dan tidak ada b€ntuk

tunggdnya Dan itu adalah contoh untuk se,muanya. Artinya, Mereka keluar

padawaktupengfuirrymar dari kubrnmerekasepeilibelalang pngmeny$r.

Mereka bercampur dan tidak saling me,nge,nal."

Al Kalbi berkata d*{t i;S'+ tls$ "Maka apabila datang masa

berbangkif'. Maksudnya, kedatangan Isaz{,Sdari langt.

t6 Li}- Jami' Al B ayan, karyaAth-Thabad ( I 5 I ll7).
t@ Discbutkan olehAl Mawardi dalamAn-Mrkat wa Al 'Uytn dzri IbnuAbbas (2/

ffi\
t6 Lih. A s h-S hihlrah (4 I I 427 ).
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FtmanAllah:

A Gyi,k $1 aa4lu't"6 6X';,,fi 1l du;
oDan Kami turunkan (Al Qur'an) itu dengan sebenar-benarilya

dan Al Qur'an itu telah turun dengan (membawa) kebenaran. dan

Kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita

gembira dan pemberi peringatan " (Qs. Al Israa' [11: 105)

FirmanAllah SWT: Ji {u; ',;i11 4; "Dan Kami tuntntcan

(Al Qur'an) itu dengan sebenar-benarnya dan Al Qur'an itu telah tuntn

dengan (membawa) l<ebenaran". Allat ini berhubungan dengan yang lalu,

ketika disebufran macm mu$izat dnlAl Qur'an Kinaph (kiasan) itu kembali

kepadaAl Qur'an.r@ Alasan pengulangan di dalarn fimranAllatr r ti nus
"Dan Al Qur'an itu telah turun dengan (membawa) kebenaran". Ada

kalanya bermakna: Kami pastikan tunmnya dengan membawa kebenaran.

Adakalaqrajugpbermakna: Dia tunrn dan di dalamnya me,lnbawa keberufirl

Sebagaimana ungkapan yang artinya, "Keluax dengan mengenakan

pakaiannya". Maksudny4 dengan pakaian yang sudah dia kenakan.

Dkatakanjuga, 'TlunrfDa'di delam k^t* ,iLLj (dengan bnenbcu,aJ

lcebenaran)ymg pertarna artiqra'de,ngan'. Maksudnl,i4 dengan (merrbawa)

seperti r rgkapanAnda png artinp, 'Sang pemimpin menunggang de,ngan

me,nrbawa pedangqra atau bersama podangnla'."

di dU; "Dan Al Qur'an itu telah turun dengan (membawa)

kebenaran " Maksudnya, bersama Muhammad SAV/, 1laitu turun kepada

beliau. Sebagaimana engkau katakan 1ang artinya, "Engkau turun dengan

Taid'.

t@ Lib- Al MuharrarAl Wajiz (10/356).
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Ada pula png berpendapat "Bolehjuga maknanya menjadi dengan

kebenaran IGmi mampu merf adikan dia turun. Derrikian juga akldmya dia

turlrrl"l6T0

e i,+ ^;Yjs# & qfii JL i1'A'^i{}6t;-ts

"Dan Al Qur'an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur

agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan

Kami menurunhannya bagian demi bagian.D

(Qs.Al Israa' [f 7l: 10Q

FirmanAllatr SWT: F ;pqtili,*,i:ffit',i:4 6t',-rt"DanAt

Qur'an itu telah Kami turankan dengan berangsur-angsur." Sibawaih

berpendapat batrwa 6:4 arA*a mans hub kare,na kata kerj a tersembunyi,

yang ditafsirkan dengan kata kerja yang jelas.tozt Sedangkan orang pada

umumn),a me,nrbaca:'Gj {Xo^i turunkan). Dengan dibaca tanpa tasydid

pada hunrf ra' artinya: Kami j elaskan dan IGmi teranglan dan Kami pilah di

dalarnqra antara pnghak dengan lang batil.r5z Demikian dikatakan olehAl

Hasan

IbnuAbbas mengatakan, "Kami rincikan".r673 lbnuAbbas, Ali, Ibnu

1670 Pendapat-pendapat di atas disebutkan olehAsy-Syaukani dalamFath Al Qadir (31

373).Ath-ThabaidalamJami'Al Bryan (15/ll8) berpendapatbahwa keduanya sama

artinya. Maksudnya, dengan penyaryaian l&abar dan perintah-perintah maka dengan
itulah tunm (Al Qur'an).

tqt Lih- I'rab Al Qur'an,karyaAn-Nuhas (2/4,{4).
162 Sebuah atsardariAl Has"n yang ditakhrij olehAth-Thabari (15/118) danAl Mawardi

@461).
1673 Sebuah atsar dari lbnuAbbas ditakhrij olehAth-Thabaxi (15/l l8).
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Mas'ud, LJbai bin Ka'ab, Qatadatr, Abu Raja' danAsy-Sya'bi membaca:

'odt *n de,lrgan tasydid. Maksudrya, IGmi tunrnkan sedikit de,mi sedikit

dan bukan sekaligus. Hanya saja dalam qira'atr Ibnu Mas'ud dan Ubai:

''J{tb c6! Qelah Kami turttnkan kepadamu).tns

Para ulama berbeda pendapat tentang berapa lamaAl Qur' an turun.

Ada yang b€rp€xdapat,'Dalam kun[r walctu duapuluh lima tatnrn."

IbnuAbbas berperdryat,'Dua pulu tiga tahun".

Anas berkata 'Dua puluh talhun."r675 Hal ini b€rkaitan de'lrgan beda

pendapat te,lrtang umlrr Rasulullah SAI9V. Namun tidak ada perbedaan

pendapat bahwaAl Qur' an turun ke langit dunia secara sekaligUs. Hal ini

telahberlalupenjelasanrya di dalam surahAl Baqarah.

* i{" " P erlahan-lahan" .Maksudnp, dalam masa png panj ang

sedikit demi sedikit. Qira'ah demikian serasi dengan qira'ah Ibnu Mas'ud.

Maksudnp, IGrni tunrnkan ayat demi ayat dan surah d€mi surah.

Sedangkan dengan dasarpendapatpertamamakajadilah * ;)b
dengan caaperlatrm-laban da1 tafiil dalam mernbacmya- Demftim dikatakan

oleh Mujahi4 lbnuAbbas dan Ibnu Juraij.t6?

lvlaka setiap penrbacahanrs merrberikan hakbacaanAl Qur'an benpa

ketartilarU keindahan, kebagusan suara sebisa mungkin dengan tartpalahn

(salatr ucap) dan getaran png menyebabkan perubahan lafazhAl Qur' an

dengm admya tmlbatmn atau pengUrdlgao I(aena 1mg derrikim itu harart

ror qira'ah ini disebutkan olehAth-Thabari (15/118), IbnuAthiyah (10/356), Abu

Hayyan dalam Al Bahr (6/87) dan ditolak olehAth-Thabari dengan mengatakan, qira'ah

yang bcnar m€ilmrt kami adalah qira'ah yang pertarn4 )'ang merup'ken kesepakatan

yang tidak boleh diperselisihkan.
reus qira'ah ini disebutkan oleh IbnuAthiyah (10/356) danAl Mawardi (U461).
t676 Lihat semra atsar ini dalam Al Muharrar Al Wajiz (lD1365) dao'Al Bahr Al Muhith

(6t87).
167?Lib-Ath-Tbabai.(lstllg),At BahrAlMuhith(6187)d^nAn-NukatwaAl'UynQl

461).
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sebagaimana telatr kami jelaskan di bagian awal kitab ini. Para ahli qira'att

sepakat dibaca dhammahpada huruf mimpadakata p*. kecuali Ibnu

Mutraishin, dia membac a, Ckdengan fathah padahrnrf mim.

Adapulayangmenga{3kan," &u #J l3tt" adala}rtigapola

batrasa-" Malik berkat4 * eSJ lo aranya:dengan teguh dan pelan-pelan."

FirmanAllah SWT: L+ i:35 *Dan Kami menuntnkannya bagian

demi bagial". Ini adalah mubalaghah danta'kid dengan menggunakan

mashdar vntlkmakna yang fi 61ss. tezs \dalsudny4 Kami

sedikit demi sedikittffi danjika mereka ambil semua ibadah fardhu dalam

satu waktu secara sekaligus, te,ntu mereka akan lari menjauh.

FirmanAllah:

;),, t st--r1 u f,.Jt 1 ;J U-ifr ',tlur* i * "tf -ri rlrt; g
fi396t'yl,'ot**

uKatakanlah: 'Berinanlah hamu kepadanya atau tidak usah

beriman (sama saja bagiAUaQ. Sesungguhnya orang-orang yang

diberi pengdahuan sebelumnya apabilaAl Qur'an dibacakan

hepada mereka, meteka menyunghur alas muka mereka sambil

bercujud'.' (Qs. AI Israa' [lfl : 107)

Firman Allah SWT: \-ri'iIilzalrlt; $ "Kotokanlah:

t6,t I ih. J' rab Al Qur' an bryaAn-Nubas (2 I 444), Al Muharrm Al Wajiz (10 13 57) dzn
qira'ah Ibnu Muhaishin disebutkan oleh Asy-Syaukani dalnn Fath Al Qadir dan ini
termasuk qira'ah yang aneh-

t6D Lifr.. F ath Al Qadir (3 1362).
te Najman ba'da Najmin artinya ayat demi ayat.
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'Berimanlah kamu kepadanya atau tidakusah beriman... '." Makzudnya,

kepadaAl Qur'an. Ini dari All ah'Azza wa Jalla dengan pola penaklukan

berhujiah dan ancamarq bukan berdasarkan pe,rnberian piliharr.tot

# cr; iq*iAfi ',tt "sesungguhnva orang-orang vang
diberi pengetahuan sebelumnya." Maksudnya, sebelurn tunrnAl Qur'an

dan diutusnya Nabi SAW. Mereka adalah para ahli Kitab png beriman.

Dernikian pendryatAbu Juraij dan lain-laimp-

Ibnu Juraij berkata, 'Makna: '& A ,\ (apabita Al Qur'an
dibacakan lrepado mereka) maksudnya kitab mereka"1662 Ada juga )ang
mengatakao,AlQur'an"

fi*.96$ll 'crtt* "Mereka menyungkur atas muka mereka

sambil bersujud." Dikatakan: mereka adalah suatu kaum dari anak-cucu

Isma'il png kuat berpegang kepada agamanya hingga diutus Nabi

Muhammad SArf, f. Di antara mereka adalah Taidbin Amru bin Nufail dan

Waraqah bin Naufal.t6t3 De,lrgan derrikian me,reka tid2[ ingin diberi Kitab

akm tetaei ingin diberi itnu agma

Al Hasan bertata, 'Yang dib€ri ilmu adalah umat Muhammad

sAw."l6or

Mujahid berkata, "Mcreka adalah orang-orang dari kalangan

)rahudi."ros Ini adalahpendryat ngpalingjelaskareirafirman +F cr,
(sebelwuryn).

'irb ;Iiti1*Apabtta Al Qur'an dibacakan kepada mereka)'

Marsu0nyq Al Qrn' a menunrt p€ndryat Mujahid" Jika mereka mendengar

r6tr Demikien dikatakan olehAl Mawardi dal^m An-Nukat wa Al 'Uytn (21462).
t6t2 Lih" Sebuah atsar padaAfr-Thabari ( I 5/l 20).
t6ts Dipilih olehAsy-Syaukani dalamFath Al Qadir (31374).
ts Disebutkan olehAl Mawardi dalamAn-Nulcat Wa Al 'Uytn (21462).
1685 lbid.
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apa-apa )xang telatr ditunurkan oleh Allah SWT berupaAl Qur' an mereka

bersujud seraya berkata "Maha Suci fiihan kami; sesungguhnya janji
Tuhan lrnmi pasti dipenuhi."

Adapula png me,ngatakan, "Jika mereka me,nrbaca kitab mereka dan

apa-apa yang difurunkan kepada mereka berupaAl Qur'an maka mereka

menjadi sangat *fiusyu' lalu bersujud dan bertasbih. Merekabe*at4'Inilah

yang disebutkan di dalam Taurat. krilah ciri-cirinya, jaqiiAllah selalu nyata

dan tidak mustahil'. Lalu mereka tunduk kepada Islam sehingga turun ayat

te,ntangmereka"

Suatu kelompok me,ngatakan, "Yang dimaksud dengan mereka png
diberi ilmu sebelunqraadalah Mrfiammad SAV/."

Kata ganti dalam kata d"i kembali kepadaAl Qur'an sesuai dengan

kata ganti dalarn firman-Nya, "-4lriV iJi (Katakanlah: " Berimanlah

lramu kepadanya... ... )".

Ada pula png berp€ndry4' l)ua buah kata gafi itu urtuk Muhammad

SAW dan Al Qur'an disebutkan hanla di dalam firman-Ny4 "Apabila Al

Qur' an dibacakan lcepada rnerelca."t6s6

tr'irmanAllah:

6 tr tr w,., i;S o( t4w) # Aj*S
oDan mereha berhata: uMahs Suci Tuhan kamt, sesungguhnya

janji Tuhan kami pasti dipenahl" (Qs. At Israa' [17]: 108)

r6e Pendapat ini disebutkan olehAbu Hayryan dalamAl Bahr Al Muhith (6i88). Dia
menghafalkan bahwa kata ganti pada kata ,r kernbali kepada Al Qru'an. Ia berkata,
"Sebagaimana kembali kepadaq"a dalam frman-Nya !. dan sebelumya serta apa-apa
yang mrmorl serclahnya menunjulil<an demikian itu."

Tafsir Al Qurthubi [';D



Ayat ini menrpakan dalil bolehnya bertasbih ketika bersujud. Dalam

Shahih Mtulim dnlan-lainqra dari Ai$yab dia bertrata, 'Rasulullah SAW

ketika dalam sujud dan nrku'nya mernperbanyak uc+*t fiditr UW
,t *t iliJi'J,;),;;.s (Mahasrci Engtuuya Allah dan segalaptji bagi'

Mu. YaAllah ampunilah aht1."wn

X'hmanAllah:

@ r 6 rn iL-;;3 <rfr 9659b'*
oDan mereka menyungkur atas muka merefu sambil menangis dan

merefu bertambah hhusya'.' (Qs. Al Israa' [1 T : 1 09)

Dalm alat ini dibahas enrpat masalah:

P efi an a:Firman Allah SWT: 3r r* 9 
6 5fu- 1)t3?5 " D an meteka

menynghtr atas muka mercka sambil menangis." Ini adalah sebuah

mubalaghaft (hiperbola) berkenaan dengan sifat-sifat dan pujian merek4

dan menjadi hak bagi setiap orang me1nilki ilmu untuk bisa sampai pada

martabat ini.r6ss Maka dia akan menjadi salrgat khusyu' ketika menyimakAl

Qur'an, tawdhu' dm mengfiinakan diri.

Dalan MusnadAd-DaximiAbu Muhunnad driAt-Tlaimi, iaberkata

'Sirya 1ag diberi iftnu lag tidak mernbuahya menangis maka ia lebih lalak

untuk tidak diberi itm, kar€naAllah SWT meryebutkan ciri-ciri ulamq lalu

dia membaca ayiat ini."r6e Ini juga disebutkan olehAth-Thabai.

I cr7 HR Muslim pa& pembahasan tentang Shalat, bab: Doa ketika Ruhr dan Sujud ( I /
350).

rctt Lih. Al Muharar Al Waj iz (101358).
rcrrlal Ad-Darimidalamsunamf"a. JugaolehAth-ThabaidzlamJami'AlBayon(l5l

t2t).
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Al Adzqaan adalah bentuk jarnak dari dzaqan yaitu pertemuan dua

buahrahang.tffi

Al trIasan berkat4 "Al Adzqaan adalah rmgkapan berke,naan de,lrgan

jenggot." Maksudnya, mereka meletakkannya di atas bumi di kala

bersujud. tsl kri adalah ketawadhu' an yang paling tinggi. Huruf hmbqnn dr

atas.

Engkau katakan: )4. UA artinya adalah di atas mulutrya.r@2

Sedangkan IbnuAbbas berkat4'Bahwa ftA yti't\ll'c;ls* "Mer"ka

menyunglatr atas muka mereka sambil bersuiud' maksudnya, bertumpu

pada wajah-wajah mereka."r5e3 Dikhususkan dengan menyebutkan dagu

karena dagu itu adalahbagian dari wajah manusia png paling dekat.

Ibnu Khrnraizimandad berkata, "Tidak boleh bersujud bertumpu pada

dagq karena dagu ini adalah ungkryan yang merurnjukkm bagian dari wqi ab-

Kadang-kadang sesuatu itu diungkapkan dengan meqrebutkan apa-ryaymg

menjadi bagran sekelilingnya atau dengan menyebutkan sebagian dari

keseluruhan, sehingga dikatakan, "Tersungkur pada wajahnya bersujud"

sekalipun dia tidak bersujud, bertumpu pada pipinp atau pada matanya

Tidal:kah engkau melihat fimmn-Nya

6. t

P
" Sehingga dia tersunghtr tewas bertumpu pada kedua tangan dan

mulutnya".

Akan tetapi png dikehendaki adalah tersunghn tewas bertumpu pada

waj ah dan kedua tangannla.

t6eo LiL An-Nulrat wa Al 'uynkarya NMawardi (2,/3 47), Jani'Al Bayankarya" Afu
Tbabari ( I 5/1 20\ dar Maj az Al Qur' an,karyaAbu IJbaidah (l 1392).

r6er Lih. Sebuah atsar dari Al Hasan dalam kedr:a refe'lensi di atas
r6e2 Lih. Fath Al Qadir,karyaAsy-Syaukani (3137 5).
r6e3 Disebutkan olehAl Mawardi (2137 4).

,frt i':"$,tl:'r
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Kedua: Firman Allah SWT: safr "menangis"- Dalil yang

menunjukkan bahwaboleh menangis dalam shalat kare,lratakut kepadaAllatl

SWT atau karenamaksiat png ia lalnrkan dalam agamaAllatr. Yang demikian

itu tidak memutudcan atau membahayakan stralat.

IbnuAl Mubarak me,lryebutkan dari Hammad bin salamah dari Tsabit

Al Bunani dari MutharrifbinAbdullah binAsy-Syakhkair dari ayahny4 ia

berkat4 "rqku datang kepada Nabi SAW ketika beliau sedang menunaikan

shalat dan di dalam perutnya ada suara gemuruh seperti suara gemuruh

p€nggore,ngan karena menangis."r6e4

sedangkan dalarn kitabAbu Daud: Dan di dalam dadanya gemuruh

seperti gemunrtrryra bahr gilingan karena me,nangis. t6s

Ketiga: Para atrli fikih berbeda pe,lrdapat berke,lraan de,ngan' rintihan

keluhan' .Maka Malik berkat4' TId itu tidak memutuskan shalat bagi oftulg

sakit dan sesuatu yang paling makruh bagi orang sehat." Yang demikianjuga

dikatakan oleh Ats-Tsauri.

Diriwayatkan oleh IbnuAl Hakam dari Malik,'Mengafuh dar mengelult

bagi orang sakit tidak memutuskan shalat."

IbnuAl QasimHat4 'TIal itu memutuskan shalat". SedangkanAsy-

Syaf i berkata "Iikakelutran itu mengandung hunrflhunrf>ang bisa didengar

dan dimengerti makaitu memutuskan shalat."

Abu Hanifah berkata, "Jika karena takut kepada Allah maka tidak

memutuskan shalat, sedangkan jika karena sakit maka memutuskan shalat."

Diriwayatkan dari Abu Yusufbahwa shalatnya ketika melakukan semua itu

rox 1g{'Abu Daud dalam Sunannya padapembahasanteri&ng Shalat, bab:'Menangis

dalam Shalat (11238 nomor : 904). Juga olehAn-Nasa'i pada pembahasan tentang lupa

dan Ahmad dalatt Al Musnad (4 125 dan 26).
f6e5 Disebutkan olehAl Wahidi dalamAsbab An-Nuanlh.223 dan Ibnu Katsir pada

kitab Tafsimya (3/68).



te@ sempumakarcna semua itu tidak lepas dari seseorang saat dalam kondisi

sakitdanlemah.

Keempat: Firman Allah SWT: 6tbiL-$ "Dan mereka

benambah khuryr'." Telatr berlalu pembatrasan berkenaan dengan *trusyu'

dalam surahAl Baqarah dan akan dibahas lagi padakese,lnpatan )ang lain.

FimanAllah:

" 5fr 't;.g li v 3i c {*li vr ri-ii irL",i s
ga;i6.g3\46*sAh#*i

"Katakanlah: oSerulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan

flamayang mana saja kama seru, Dia mempunyaiAlAsmaaul

Husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu

mengeraskan suoramu dalam shalatmu dan janganlah pala
merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu."

(Qs. AI Israa' [17]: 110)

Firman Allah SwT, {tti,j,fi t (t"g-*pi}'s .l'tfrlrL',; $
fft;-ft.Vf "Katakanlah:'Serulah Atlah atau sentlah' Ar-Rahmin.

Dengan nama yang mana saja kamu sera, Dia mempunyai Al Asmaaul

Husna (nama-nama yang terbaik)'."

Sebab turunnya ayat ini adatah batrwa kaurn musyrik mende,ngar

Rasulullah SAWberrdo4 'YaAllatr, ya Rabmaan (Ivlaha Pe,ngasih)', sehingga

mereka berkat4'Muhammad menyrruh kitaberrdoakepadaTtrhan yang Esa

sedangkan dia se,ndiri be,rdoa kepada dua Ttrlmn." Demikian dikatakan oleh

IbnuAbbas.
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Sedangkan Makhul berkata, "Rasulullah SAW menunaikan shalat

tatrajjud pada suatu malam. Lalu di dalam doanya beliau mengucapkaq 'Ya

Rahmaar (Maha Pengasih), ya Rahiim (MatE Penfayang)' sehingga terdengu

oleh seseorang dari kalangan musyrik. Katika itu beliau sedang berada di

Yamamah dan orang ifu bernamaAr-Rahman. Maka orang yang mendengar

itu berkat4'BagaimanaMuhammad ini berdoakepada kedua orang bemama

Ar-Ratrman di Ymamatr"' Maka hmnlah apt initffi 1m.g menjelaskan bahwa

keduaqra adalah unfirk satu Dzat. Jika kalian sertr Dia de,lrgan 'Allah' maka

png demikian itu culqry, darjikakalian se,lu Dia denganAr-Rahmami maka

itujugacukrry."

Adapula yang berpendapat,'Di dalam surat-surat mereka me, rulis:

iiilr ilj.q (Dengan nama'Mu ya Atlah)", sehingga turunlah ayat,

@+fr ,#1i fi *:iy ;;*,y,it "sesungguhnya surat itu

dan Sulaiian dan sesungguhnya (isi)nya: 'Denganmenyebut namaAllah

Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang'."

IvlaloRasulullahSAl$fmenulis amt: gli #fr ftfr ],(Dengan
menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang)-

Sehingga orang-orang musyrik berkata, "Yang rni Ar-Rahiim karni

mengetahuinp, tetapi apa gerutngan Ar-Rahmaan itu". Makatunmlah q'at

ihr.!697

Ada pula png berpendapat, bahwa orang-ofiIng Yahudi berkata,

'tsagaimma kami tiffi mqdengar datamAl Qur'm satu nana yng nama itu

ban>rak disebutkan dalam Taurat." Yang mereka maksudkan adalah Ar-

Ratrmaan. Maka turunlah ayat ini.ro8

t6e6 Lih. Asbab An-Nuzul karya Al Wahidi lt 223, Jami'Al Bayan kar,'a, Ath-Thabari
(15 I 123) d^tTirfsir Ibnu Karir ( I 0/359).

t6e7 Disebutkan keduanya olehAl Wahidi dalamlsDab An-Nuzulh.223.
r6e8 Ibid.
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ThalhahbinMusharrafmembaca: ;;-iJ lr;:,,li Ai iU'rr tfi

"Dengan nama apa saja kamu seru, Dia mempunyai Al Asmaaul Husna

(nama-nama yang terbaik)". Maksudnla, Yang memastikan sifat-sifat paling

utanradanmakna-maknapalingmulia. Namalangbagus sebenamyamengratr

kepada bagusnya syari'at yang ditetapkan kare,na kemutlakannya dan nash

menunjukkan kepadayang demikian. Disamping itu, hal dexnikian menuntrt

makna-malara yang bagus dan mulia- Semua itu dengan ketetapan dari AllalL

dan tidak sah menetapkan namaAllah de,ngan suatu teori, melainkan dengan

penetapan ( tauqiJ) dari AI Qur' an atau Al Hadits atau ijma' sesuai de,ngan

yang kami jelaskan dalamhtab Al Asnafi Syarh Asma'illah Al Husna.

FirmanAllatr SWT: \ 46 1S cAy6, i Ss "Danjanganlah

kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula

merendahkannya" . Dalam ayat ini dibahas dua masalatr:

Pertama: Ulama berbeda pendapat berkenaan dengan sebab turunnya

a1at ini sehingga muncul enam pend4at:

1. Apa lang diriwayatkan oleh lbnuAbbas berkenaan dengan firman

Allah SWT: \46i3 *,1-.rG SS (dan ianganlah kamu

mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula
merendahkannya) dia berkata, "Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW

sembunyi-serrbunyi dalam melakukan ibadah shalat di Mat&ah. Jikabeliau

menunaikan shalat bersama para sahabatnya maka beliau meninggikan

suaranla ketika me,nrbacaAl Qur'an. Jika orang-orang musyrik me,nde,nga

hal itu maka mereka mencaci-maki Al Qur'an darl- Dzat yang telah

meilrrunkannya. Maka Allah SWT berfirman, q* #75 <a""
j anganlah lramu mengeras kan suaramu dalam s halatma/. Sehingga ormg-

orang musyrik mendengar bacaanmu. \ 46t f . . .dan j angantah pula

merendahkannya) dari para satrabafinu. Perdengarkan Al Qur' an kepada

mereka dan jangan engkau keraskan dengan sekeras-kerasnya.

$o-ll:.':s'e. & (dan carilah jalan tengah di antara kedua itu).la

F- ]



berkata, 'Me,ngucapkan de,ngan suara antara keras dan le,rnah."l6ee Ditakhrij

olehAl Bul*rari, Muslim, At-Tirmidzi dan lain-lain sedangftan lafazhnya dari

Muslim

U%ti adalah merendatrkan suara dan diam. Dikatakan kepada

sesosok mayitjikakeadaannyadingn, "Apakatr engkau sakit."tTm Sedangkan

seorang penyair mengatakan,

Li( W3t^u,t
'q6rd;:;ue,

4 o :,. , '.r 7,, ,_c. o I/+ s,t .J.", U.jc d
6-# Ar,r4t:iltq.l ,;)

Itdak ada yang tinggal selain napu, yang kctahttan

Dan mata manusia yang mer(Na berbangga

Pendoa memujinya karena apa yang ada padanya

Hai sayang seorang yang dipuji oleh pendoa

2. Apayatgtelah diriwalatkan oleh Muslim dni Aisfh dalam fimran

Allah 'Azza wa Jalla: \U,6 {S q* E SS ganganlah kamu

mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula
merendahlannya), Nsyahberkata, "Allah menururkan ayat ini berkenaan

dengan (memanj atkan) dsa"rzot

3. Ibnu Sirin berkata "Orang-orang Badui mengeraskan bacaan

taqahhud mereka maka turunlah ayat berke,naan dengan hal itu."tr2

r6'e HR. Muslim dengan lafazh darinya pada pembahasan tentang Shalat, bab:
Perrcng"rran 63lamMe,mbacaAyat saat Shalat antara Keras dan Pelanpada Shalat yang
hanrs Dibaca Keras, dan Menrbaca Petanjika Dikhawatirkan ada Kebunrkan (11329), N
Bulfiari pada pembahasan tentang Tafsir (3/152), At-Tirmidzi pada pembahasan tentang
Tafsir (5/306) dan ia berkata, "Ini hafi1s [asan".

tM Lido- A s h -S hihhah (l I 428).
r70r I{R. l4uslim pada pembalasan tentang Shalat bab: PertengahanAntara Keras dan

Pelan dalarnBacaan Shalat. . ..
r7@ Disebutkan olehAth-ThabaridalamJami'Al Bayan (15/125) dad Ibnu Sirin. Juga

oleh lbnuAthiyah dalamAl Muharrar Al Wajiz.

Surah AI lsraa'



Menurut saya (Al Qurthubi): Dengan dasar ini maka ayat itu

me,ngandr.rng perintah unhrk mere,ndahkan bacaan tasphhud. Ibnu Mas'ud

telatr mengatakan, "sunnah hukumnya merendahkan bacaan tasyahhud."

Derrikian disebutkan oleh IbnuAl Mundzir.

4. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Sirin pula bahwaAbu Bakar RA

mere,ndahkan bacaannya. Sdangkan Umar mengeraskan bacaannya- Maka

dalam hal ini ditanyakan kepada keduanya yang demikian itu. MakaAbu

bakar berkata "seswrgguhnya aku bermunajat kepada Rabbku, sedangkan

Dia mengetahui kebutuhanlnr kepada-Nya" SedanEkan Umar berkata'3.Aku

mengrsir qrctan dan menggugah orrrg larg sedang ryrenlak ti&rnya" I(etika

tr:nrn alat ini dikatakm kepadaAbu Bakaq'I(eraskan sodikit'', dan dikatakan

kepada Umar,'Re,ndahkan sedikit". Demikian disebutkan olehAth-Thabari

danlainJairuryatT6

5. Apa yang diriwayatkan dari IbnuAbbas pula bahwa maknanya,

jangan keraskan suara dalam shalat siang danjangan rendalrkan suara dalam

shalat malam. Demikian disebutkan oleh Yahla bin Salam dan Az-7ahrawi.

Maka alat itumencakrry htrlnrm-hukum me,nrbacabacaan shalat dengan keras

dan rendah dalam shalat sunah dan stralat wajib.

Adapun shalat sunahmaka orangyang me,lrunaikan shalat itu dib€ri

pilihan antarabacaan keras dan pelan di malam atau siang hari. Demikian

juga diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau melakukan kedua cara itu.

Adaprm stralat w{ib makahularm dalam bacaarurla telah dimakhnni, baik di

malamhdatausianghri.

6. Al Hasan berkata, *Allah SWTberfirman : @ @r r!,tj I
?, A W li *Y, sP. (Jangan riya' dengan shalatmuyang engkau

baguskan dalam shalat yang bersuara keras dan jangan

t703 Disebutkan oleh Ath-Thabari dalamJami'Al Bayan (l5ll25),As-Suyuthi dalam

Ad-Dun Al Mantsur (4/207), Asy-Syaukani dalamFath Al Qadir (31378).

Ltafsir 
at Qurthubi I



memburukkannya di dalam shalat yang sirr\". Dan Ibnu Abbas

mengatakan, "Janganlah engkau menunaikan shalat denganriya' kepada

manusia danjangan tinggalkan karena takut kepada manusia"

Kedua:Allah SWT mengungkapkan bacaan dengan shalat di sini

sebagaimana mengungkapkan shalat dengan bacaan dalam firman-Nya,

@ r(*3,i <r( {'ot'.;r!t .,;ifr i1t',y3 " ...dan (dirikanlah puta

shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh

malaikat). " (Qs. Al Israa' [1 7] : 78). Kare,na masing-masing dari keduanp

berkaitan dengan )ang lain. Karena shalat itu me,ncakup bacaan, ruku' dan

sujud, seinua itu adalah bagian-bagan shalat. Maka Dia mengunglcrykan

dengu s ebagianrmtuk me,nunj uk,J<an kes eluruhan daln dangn kes eluruhan

nntnk me,nuj rfu,a,sebagin sebagaimau lmg telah menjadi k6iasaan orang

Arab dalam lingkry majaz. Dan yang demikian ini sangatbaqrak.

Yang demikian itu seperti sebuah hadits shahih:

c* G" ,4 it*st L::.i
"Aku telah membagi shalat antara diri-Ku dan hamba-Ku."

N{akuOqra, dalmr bacam surahAl Faatihah sebagaimana telah dijelaskan di

atas.

FirmanAllah:

uDan Katakanlah: 'Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai

anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia

bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia

dengan pengagungan yang sebesar-besarnya'."

(Qs.Al Israa' [17]: 111)

,$:rt At*,fr,fiiitfts Viit rsfr fiffi,y3
@t$',F:"jtf GW,{o?;is



Firman Allah SWT: faS'$j ofi &'t2il $3 "Dan

Katalranlah :'Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak'." Ayat

ini men4akan bantahm tetr@ amg-orangYahudi dm onmg{mng Nasrard

serta orang-orangArab atas ryayang mereka katakan berkali-kali ,'tJz-air,
Isa dan para malaikat adalah anak+ucuAllah SWT." Maha Tingggi Allatr

dari apa yang mereka katakin-

,.1,U ail'* ,{ o*iS nDan tidak mempunyai selrutu dalam

keraj aan-Nya". Kare,lra Dia F,sa tidnk me,rniliki sekutu dalam keraj aan-Nya

dan dexnikianjuga dalm p€rfraddm kepada-Np-

jtf g US ,:i 
"* 

iS uDan Dia bukan pula hina yang
memerlulcan penolong!'. Mujahidberkata, "Artinla: Tidak ada seoftrngpun

yang berserikat dengan-Nya dan Dia juga tidak butuh pertolongan

seseorang."r7o4 Maksudnya, Dia tidak memiliki penolong yang

menyelamatkan-Nya dri kehinam setringga menj adrDntyangselalu dijaga-

SedanglonAl IGlbibdrma, Tia tidak merriliki penolong dari l<alangar

Yatudi dan Nasrani lffi€namerdraadalah mmusiapaling hinar:t7o5 Ioi adalah

sanggalran atas ucapan merdr4 ibls $\t"i #"...Kami ini adalah

anak-anak Al I ah dan kekasih*e*asih-Nya. .. " (Qs. Al Maa' idatr [ 5 ] : I 8).

AlHasanbinAtFadhlb€d@, "J:i{t G Ut ,ai jK ).5@anDia
bulran pula hina yang nawfukm penolong) yakni: Tidak dihinakan

sehinggame,nrbutuhkanpenolmghena keperkasaan dan kebesaran-Nya."

t#'rE "Dan agtmgkanlah Dia dengan pengagungan yang

s ebesar-besarnya" . Uafsudn:A agungkan Dia dengan pe,ngagungan )ang
serpunra

r7s Disebutkan dari Mujahid ohAlL:lhabari (l5l 126), Ibnu Athiyah (l 0/360) dan
Asy-Syaukani (31378).

176 Disebutkan olehAl lv{arvardi tbbrnln-ltlykatwa Al 'Uyn (2/4&) dariAl Kalbi.
Demikianjuga Ibnu Haylmn dzlffiAl tultr Al Muhith (6191).

@



Ada pula yang mengatakan, "Sampaikan ucapan kepada orang-orang

Arab yang bemrakna pengagungan: j:l '^hi @Aon Maha Besar)".noa

Makzudrryaa sifatAllatr bahwa Dia Maha Besar dari segala sesuatu. Seorang

peqrairmengatakan,

Alcu melihat Allah Maha Besar atas segala sesuatu

Dalam upaya dan paling banyak dari mereka tentara-Nya

t\'.# ifr, zr!r.), L? F '$ ut ,;1,

Jika memulai shalat maka Nabi SAW mengucapkaq -'if 'fri (Allah

Maha Besar)" dan hal ini telatr dijelaskan di bagian awal buku ini.

UmarbinAl Ktraththab berkata,'Alcapan seoranghamb 
", 

'jfi 'illi

(Atlah Maha Besar) lebrhbaik daripada dunia dengan segfu isirya"Alxat ini

adalahpenutupTatrat.

Mutharrif meriwayatkan dari Abdullah bin Ka'ab ia berkata "Taurat

dimulai dengan permulaan suratrAl An'aam dan diakhiri dengm penuttp suratt

iri"
Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa ayat ini adalah ayat

keperkasaan.rToT Delnikian diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal dari Nabi

SAIilT.

Diriwayatkan olehAmru bin Syu'aib dari ayahrya dari kakekny4 ia

bertata, "Jika Nabi SAW melatih kefa.sihan anak-anak bani AMul Mutlrallib,

maka belian ajarkankepada mereka, .rlir *, lUrlt $j looo rotalcanlah:

"segala puji bagi Altah yang)..." Ayat.t1ol

t76 Lih. Al Bahr Al Muhith (619 l).
r7o Disebutkan oleh Ibnu Katsir pada kitab Tafsirnya (3/70). Juga disebutkan olehAl

Alusi dalam Ruh Al Ma'ani (41613) dari riwayat Ahmad. Juga disebutkan oleh Ath-
Thabrani dari Mu'adz RA.

I?6 DisebutkanolehAth-ThabaridalamJami'Al Bayan(15/126),Asy-Syaukani dalam

FathAlQad.ir(3/379),As-Suyuthi dalamAd-DurrAlmantsw(41208),IbnuKaeirdengan

Surah Al lsraa't--,Il



Abdul Hamidbin Washil mengatakan, "Aku pemah mende,ngar dari

Nabi SAW bahwa beliau bersabda,

i'\i ,Sz ;Yi';r d iitr'Js ,8i o

r,alj U;ir ,!i?;;
,>trI..lr'16; :tr2 d ol V:';;t J'; Jk ut ofs,,,ll;lt,

.r.
U-6 ii' ti>r\i|gr'{o:*E

"Barangsiapa mengucapkan, 'Dan Katakanlah: " segala puji bagi

Allah". Ayat. Malca Allah mencatat bagtnya pahala besarnya

seperti bumi dan gunung-gunung. Karena Allah Ta'ala
mengatalcan berkcnaan dengan orang yang mengklaim bahwa

Allah memiliki analq 'Hampir-hampir langrt pecah karena ucapan

itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung rantulr'."170e

Disebutkan dalam sebuah hadits bahwa Nabi SAW memerintahkan

kepada seseorang )ang mengadukan perkara utang kepada beliau agar

me,nrbacaayat

i 1s"g{t,i.:,;,!i fitlJi C f 64ivi 2't'ttt}:l ,tt
i ,sfi g 3:tt fj @ $4,,i4,i ti; gi:s \46 {sea*
ifi;-;fi Gilj ,fi j#- is,$:tt adr{ ,fi Jit is tfii 

"+r.-

@w
"Katalcanlah: 'Seralah Allah atau Serulah Ar-Rahman. dengan

nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Al asmaaul

husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu

matnanya (:/7) danAlAlusi &lamRuh Al Ma'ani dengan lafazh yang berdekatan (4/
613).

t7o Telah berlalu pe,mbahasan rmtuk semacam hadits-hadits ini dan bahwa tidak ada
yang kuatkecuali dalamjumlah)rang sangatterbatas daninitidakterrnasukdi antaranya.

Tafsir Al Qurthubi



mengerasklrn suararnu dalam shalatmu dan ianganlah pula

merendahlannya dan carilah ialan tengah di antara kedua itu'.

Dan Katalrnnlah: 'segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai

anak dan tidak mempunyai sehttu dalam kerajaan'Nya dan dia

bulran pula hina yang memerlulcan penolong dan agunglanlah

dia dengan pengagungan yang s ebes ar-bes arnya'." (Qs. Al Israa'

I I 7] : 1 I 0). Kemudian beliau me,ngucapkan,

L';_Vr. ?r**;
"Alat bertawalckal kepada Dzat yang Maha Hidup yang tidak

pernah akanmati. " Sebanyak tigakalitTto

***

Sele.sai surah Al Israa', segala puji bagi Aflalt yang Esa

Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW.

t?ro Disebutkan oleh Ibnu Katsir pada kitab Tafsinrya (3f0) dan ia berkata, "Isnadnya

l€mah dan dalanr matannya ada rmsur kernungkaran ." Wallahu a'lam. Jruga disebutkan

olehAl Alusi dari riwayatAbu Ya'la dan Ibnu As-Srmni dari Abu Hurairah."
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-*.fl rffi
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha

Penyayang

Menunrt mapritas pdorta$ir surah ini turun di ldakkah" Diriwalatlcan

dari suatu kelompok ularna bahwa bagian awal surah ini turun di Madinah

hingga firman-Nya, t:)7"".Pendapat png pertama lebih shahih.tTr2

Berkenaan dengan keutarnaanrryra diriwaptkan sebuah hadits dari Anas, dia

berkata, 'tsarangSiapa me,lnbacanya maka akan diberi cahaya di antara langit

dan bumi dan dia akan dijaga dengannya dari fitnah kubtr."

Sedangkan Ishak bin Abdullatr bin Abu Farwah mengatakan bahwa

Rasulullah SAW bersabda

iir *,

;. c ,1rrL lL ;N .nf o'r,a # ;;*
,,SG .{t J?, (- j. {jti .l,tg "V 

qy
,;jit J d '", {,:t,.it ?\ 6li ;p ;adr
-^1 Gi3irAt &,.r'i',*ii $ N

JG'E!l \l
,rt\?: ,":jt
+e:ri it;
;;9i "?\i

.Jcfur

rrr gsl.a54lKahfiAyatg.
r7r2 Demikian dikatakan oleh IbnuAthiyah di dalam Al Muharrar Al Wajb ((10136l).

Danhh. Al Bahr Al Muhith (6/95).
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"Maulcah aht tunjukkan kepada lalian suatu surah yang selalu

dilrawal oleh tujuh puluh ribu malaikat yang keagungannya

memenuhi ruang antara langit dan bumi dan bagi pembacanya

pahala sqerti itu Wla? ". Mereka menj awab,'Ya, watrai Rasulullah".

Beliau bers abd4 " Surah Ashhabul Kahfi. Siapa yang membacanya

pada hari Jum'at maka dia diampuni dosa-dosanya hingga Jum'at

yang lain dengan tambahan tiga hari berilafinya. Dia juga akan

dibei cahaya yang rnemanqr sampai ke langil dan dipelihara

darifinah Dajjal."rztt

De,mikian disebutkanjuga olehAts-Tsa'labi. Juga olehAl Mahdawi

dengan maknaqra Sedangkan dalam Musnad Ad-Darimi dari Abu Sa'id AI
Khu&i, iabedrata'tsilmgsiryammbaca srratrAl Kahfi padamalarn Jum'at

maka dia akm diterangi dengan cahaya antara diriryra dengan l(a'ball"r7r4

Sdanglon di dalam Shahih Muslim dari Abu Ad-Darda' bahwa Nabi

AllahSAWbersaM4

JL'.tSt'u'€;aA etn
"Barangsiapa hafal squluh ayat bagian myal surah Al Kahfi malu

dia akan dijaga dari Dajjal."

Didalamsuaturiwayat,

;4<t yr? ;1 o:
"...bagian akltir surah Al Kahf..."ttts

r7r3 Dital&rij dengan rmknanya oleh lbnu Mardawaih daxiAislah. Lk Karu Al 'Ummal
(ll574rcmlr:2595\.

rTtr Dihlfirij olehAd-Darimi di dqlam Musoadn)4 padape,mbahasanteirtang kantamaan
Al Qu'an, bab: keutanaan SumhAl Kahfi (?J454).

rTrs r{R Muslim di dalam : Shalat Mrsafir, bab: Keutamaan SurahAl Kahfi dan ayat
Itursi(1/555).

J:,1,
"tl'p+
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Juga oleh Muslim dari hadits An-Nawwas bin Sam'an,

";isitr,:; * *1W- itl-i.lr *-k'if;;
"Barangsiapa berjumpa--yaloi: dengan Daiial - hendabrya ia

membacakan kepadanya seiumlah ayat pembuka surah Al

Kahfi"'tttc

Ini juga disebutkan olehAts-Tsa'labi. Sannnatr bin Jundab, diaberkata

'Nabi SAWbersabda,

, JrL1lJt 
-os. il$ i rL, ;"At rt?',y 

"q 
F fi';

,i,ir y; t*s i;-ttf;';:,
"Barangsiapamembaca sepuluh ayat dari surahAl Kahfi dengan

tafat maka dia tidak alcan dibahayakan olehfinah Daiial. Dan

barangsiapa membaca surah Al Kahfi santuhnya maka ia masuk

sufga."t7t7

t7r6 [rR. Muslim, pada pembahasan tentang fitnab, bab: Daiial dan sifat-sifatnya (4/

22s2).
t7r? Hadits ini dengan meknanya dital&rij oleh Ibnu Katsir dari riwayat para imam :

Muslirr, Abu Dau4 An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan lain-lainn)'a' Lih' Tafsir lbni Katsir (31

70).

Surah At Kahfi



firmenAllah:

aVe |i,ftis+<lt 2* iP Jtl isfi #:Li
Srieeifr',tw'fr'*rJiG t1',*(1;s4.*

-a .J a -a

t:i*
osegalapuji bagiAllah yang telah menurunkm kcpada hamba-Nya

Al Kitab (Al Qur'an) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di

dalamnyo. Sebagai bimbingan yang lurus, antuk memperingatkan

siksaan yang sangat pedih dari sisiAllah dan memberi berita

gembira kepada orangarang yang beriman, yang mengeriakan

amsl shalih, bahwa merelca akan mendapat pembalosan yang baih

Mereka lccl@l di dalannya untuk selama-lamanya."

(Qs.AIl(ahn [18]:1-3)

FirmanAilah swr, ,,iL#ls+K)i )* ;)'J$l isfi it3:fri

$AV'* "segala puii bagi Allah yang ielah menuntnkan kepada

hamba-Nya Al Kitab (Al Qur'an) dan Dia ttdak mengadakan

lrcbenglrolran di dalamnya. Sebagai bimbingan yang htnts."

Ibnu Ishak me,nyebutkan bahwa orang-orang Quraisyme'lrgutus An-

Nadhr binAl Harits dan uqbatr binAbu Mu'ith ke,padaparapendaaYatrudi.

Mereka berkata kepada keduanya, "Tanyalah mereka oleh kalian berdua

tentang Muhammad dan sampaikan kepada mereka sifat-sifamp, sanpaikar

pula oleh kalian berrdua tentang perkataanryra- Sesungguhnya mereka adalah

aili Kitab pertama Pada mereka ilmu png tidak ada pada kita benrpa ilmu

paranabi."

Keduanl4un keluar hingga tiba di Madinatr. Kedua utusan itu batarya

kepada para pendeta Yatrudi tentang diri Rasulullah SAW dan keduanya

Tafsir A[ Qurthubi t'r',



menyampaikan kepada mereka seluk-beluk png berkaitan dengan beliau.

Keduanya juga men),ampaikan kepada mereka sebagian perkataan beliau.

Keduanya berkata kepada merek4 'I(alian semua adalah ahli Taurat dan

kami telatr datang menghadap kepada kalian agar kalian menyampaikan

kepada kami tentang sahabat kami."

Para pendeta Yahudi ituprm berkata kepada keduany4 "Tanyalatr dia

tentang tigahal pngkami perintabkan serrua itu kepada kalian bedua Jika

dia menlampaikan kepada kalian be,rdua te,lrtang se,mua itu maka dia adalah

seorang nabi png diutts. Nanunjika dia tidak melakukanrryra maka dia haqra

mmbual. Iv{aka tinjau kmbali pmdangan kalim berdua Taqralah dia tentarg

parapemudayang pergi di abadpertama- Bagaimanamereka ifiL Me,reka itu

memiliki perkataan png mena\iubkan. Taqra dia telrtang seseolang )ang

banyak berkeliling yang telah mencapai dunia timur dan barat. Bagaimana

berita tentang dia itu. Tanya dia tentang roh, apakatr roh itu? Jika dia

menpmpaikanjawaban atas senrua pertanyaan itu maka ilartilah diakarena

sesungguhnla dia itu adalatr seorangNabi. Jika tidak me,njawabnyamaka dia

adalatr seorang perrbual maka lalnrkan terhadapnya apa-apa yang jelas bisa

kalian lakukan tertradq dirinla-"

An-Nadhr bin Al Harits dan uqbah bin Abu Mu'ith berangkat hingga

sampai di Maleah di hadapan onmg-orang Qtgaisylalu keduanyaberkatq

"Wahai sekalian orang-orang Qtraisy, karni telah datang ke hadapan kalian

sernua dengan penjelasan yang ada di antara diri kalian dan Muhammad SAW.

Para pendetaYahudi telatr memerintahkan kepada kami agar me,nanyakan

kepadanya tentang beberapa hal lang mereka perintatrkan kepada kita Jika

dia menyampaikanjawabanrryra kepada kalian maka dia adalatr seorang Nabi.

Sedangkanjika dia tidak memberikanjawaban maka dia adalah perrbual.

Jika demikian maka tinjau kenrbali pendapat kalian."

Mereka lalu mendatangi Rasulultah sAw lalu berkata, "wahai

Mutrammad! sanrpaikar kepada kami te,lrtang sekelompok pemtrda yang peqg
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dimasaabadperma Merekamenrilikikisah ngmena\iubkm. Jrryat€ntmg

seseorang )ang baryiakkeliling duniahingga saryai belahanbumi timn dan

barat. Sampaikan pulakepada kami tentang roh. Apakah roh itu?."

Perawi berkata: Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aht alcan

sampailran kcpada kalian tentang apa-apa yang kalian tanyakan itu

bes ok." Beliau tidak mengatakan insya Allahr nt, k€,tnudian mereka ke,nrbali

pulang. Sehingga Rasulullah SAW sebagaimana mereka katakan diam

meryadiri selana liurabelas malrn. Allahtidakberfimm dmgan menurudrm

wahyu kepada beliaq Jibril juga tidak datang kepada beliau. Hingga

masyarakat Makkah terke,na pe,nganrh yang dalam kare,na pertanlaan-

pertaqraan tadirTre, lalu mereka be*at4'Muhammad me,nj anj ikan kepada

kitabalwajawabannyab€sok Hai-hari telah berlalu sampai limabelas hari.

Kami telah sarnpai pada pagi harirya dan dia tidak merryampaikan apapm

kepada kami tentang hal-hal png kami tanlakan-"

Terputusryawatryr itumenjadikmRasulullah SAWmerasa sedih" Apa

1arry dikatakan oldr maslmakat }vlakkah sangd menyrlidrm beliar I(mudim
datanglalr Jibril AS. dari sisi Allah Ih' al,a dorrgam me,mbawa surah as hlwbul

Kahfi yangdi dalamnlra ada teguranAllah tqhadap beliau karena kesedihan

beliau disebabkan oleh mereka Ke,mudian beliau menyampaikan apa-rya

png mereka tanyalan tentang sekelompok para pmuda ormg ),ang banfk
mengembara dan tentang roh-

Rasulullah SAW b€*ata kepada Jibril,'Engkau telah menahan diri

dariku hai Jibril hingga aku buruk sangka." Maka Jibril berkata kepada

beliaf

t"t gki iJ : tidak meirgatakan insya Atlah.

"" 
'['St '..i+\l : Jika mereka lebih dalam Eemasuki berita-berita yang bunrk dan

berbagai fitnah. Al-Lisan (.*r).



3j;. 6't cib 6'2 ra$

"Dan tidaHah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah

Tuhanmu. Kepurryaan'Nya'lah apa'aPa yang ada di hadapan kita,

apaepa yang afu di belalang kita dan apa'apa yang ada di antara

kcduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa-" (Qs. Maryam [19]: 64)'

Maka dia membuka surahAllah Yang Maha suci dan Maha Tinggi

serta segala puji hanya bagi-Nya Dia sebutkan kenabian Rasulnya SAW

karena mereka mengingkari kenabim beliau sehingga beliau mengucrykan

ayat, ,)t$ 2* l* ,Sli e fr fi.3$ "S"rola puii bagi Allah vans

telah menwwian kqada hamba-Nya Al Kitab (Al Qur' an). " Maksudnyia,

Muhamma4 sungggh engkau adalah seorang rasul dari sisi-Ku Artinya, ini

adalah kenyataan yang mereka tanyakan tentang kenabianmu.

t4V,*,:i,li* 1j.2 "Dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di

dalamnya Sebagai bimbingan yng lurlrts" .Malsudrrya, tegak dengan tidak

ada perte,ntangan di dalamnla.

Uli n ful-z (l:. .1 J-1i,, Untuk m emp erin g at lan s ips a an y an g

s angat pedih dari sisi Altah". Malsudnla, siksaan png segera di dunia ini

dan adz,ab yagsangat pedih di alfiixat Maksudnla, dari sisi Rabbmu yang

telahme,ngutusrnusebagaiseorangrasul <-rH efl|t2'fr ';i8

@(it*Sr6; @ (z r;1 .i'cj y;.Uft "...dan

memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang

mengerjalran amal shalih, bahwa mercka alcan mendapat pembalasan

yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama'lamanya"'

tvtahranya, kampung keabadian dan mereka tidak mati di dalamnya Orang-

orang yang membe,narkan engkau dengan segala apa yang engkau bawa.

Merekajuga melakukan amal-arnal png engkau p€rintahkan.

b

d;. (, :,1- Jii ;\ $1 Jiz Yi

@l (+ isls 'tt( 63 " q,:i



@ 16; ftl ':h ijs O;ft 'til3 "Dan untuk memperingat-

lran lr.epada orang-orang yang berkata: 'Allah mengambil seorang

anak'." Maksudnya, orang-orang Quraisy dalam ucapan mereka,

"Sesmgguhnya karni menyerrbah para malaikal mercka adalah anak-anak

perempumAllah "

)#(9 {S * b + j C "Mereka sekali-kali tidak
mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang

mereka. " (Qs.Al Kahfi [18]: 5) Yaitu orang-orang yang mengagungkan

kelompok mereka dan aib agama meneka

"'eil j, LF '/+ Liff "Alangkah buntbtya trata-kata

yang lrelw dari mulut mercka. " (Qs. Al Kahfi [ 8]: 5). Maksudnl4 karcna

ucapan mereka batrwa para malaikat adalah anak-anak per€mpuan Allah.

& 1vi A. endt @rylslaol
wf*"$t (4Vl

"...mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta. Maka
(apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karcna bers edih

hati setelah mereka berpaling, sekiranya mercka tidak beriman

lrepada keterangan ini (Al Qur' an). " (Qs. Al Katrfi [ I 8] : 5-6.)

Disebabkan oleh kesedihannya atas terlewatryra apa ymg diharapkan

dai merrd<a MarsuAnya,jargar lakukmbunuhdiri. IbnruHiqmmengatakaa
*Ai3 p4 lmemtrunuh dirimu)artinya: membinasakan dirimu se,ndiri."

Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Ubaidah kepadaku bahwa Dzur

Rummahmengatakan,

t .t-rl, c.. a . ta. .
;:ti Jt g* ,f at>i ,s:-;

Aduhai ini orangyang membinasalcan dirinya sendiri

Dengan sesuatuyang dihilangkan dari kedua tangan oleh

J) ttl

@

*':ir iidr ff+-.)'\l
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ketentuantT2o

Berrtukjanalcrya dalah o,ii$. d$!A'a;..Pait ini bagiar dari qastridatr

miliknya.orang-orangArabme,ngatakan, 
*;;ft r# y: 'dat n

artinya: Aku telahbersungguh-sungguh demidia." ;l!T i; C & ('l

6 (:t F1'# i'h.d!;q "sesungsuhnva Kami tetah

menjadilran apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami

mmguj i mercka siapakah di antara mercka yang terbaik perbuatannya."

(Qs.AlIfthfi [18]: 7)

Ibnu Ishak berkat4 'Maksudnya, siapa di antara mereka lebih siap

mengiluti perintah-Ku dan lebih siap me,ngamalkm demi ketadan kepada-

KrLtt

@f* (4 YiL t:, Ai't;i Gy "Dan sesunssuhnva Kami

benar-benar akan menjadikan (pula) apa yang di atosnya meniadi tanah

rata lagi tandus. " (Qs. Al Kahfi [18]: 8)

Maksudnp, tanatr dan apa-apa yang ada di atasnya akan binasa dan

musnah. Ke,mbali mereka adalatr kepada-Ku sehinggaAku balas masing-

masing amalryra. Makajangan menjadikanmu putus-asa dan sedih atas apa-

apa png engtcau lihat dan dengar di dalamnl'a (dunia)."

Ibnu Hisyam belkat4 * Ash-Sha' iid adalahpermukaan bumi. Bentuk

jamakrryraadalah slru'ud'.Danr-Rtxtrnahketikame,lry6utkanciri+iribiawak

kecilmengatakan,

rm Bait ini dari qashidah miliknya yang bagian awalnya,

*,it:, Vn;. 4rPt'.ie ;1j:s c:f )'ti,t A
Kehitaman pada bagian tinggi ditempat yaflg melinglcar

Kebailannya adalah kematiannya sepeninggal kin dan orang yang

berkepentingan.

Lfu Diwaory,:a,TafsirlbnuAthiyah(10/364),TafsirAlMawardi(2/466),FathAl Qadir

(3t383), Majaz Al Qur'an (1t393'.) dznAl-Lisan serlz Ash-shihhah (enar: $).

1sil-l\.. ,r



{*1i fY), 9tl,, ,1i.6 u.'-,$!,at n; v,Lsu .ftr

Sealran-alcan setiap pagi sebtnh kendaraan (hewan tunggangan)

melemparkan tanah

Padanya tulang kqalanya terdapat belalai t72I

Bait ini dalarn qashidah miliknya. Sha'id jnga berarti jalan. Telah

disebutkan dalam sebuah hadits,

*ri-t|Jdt

"Jauhilah oleh kalian dudukdi atas sha'adaat."

Yang dimaksud dengn sha' adaat adalatr jalan. Sdangkan Al Juruz

adalah l nah pngtidak ditumbuhi sesuatu ryryun. Belrtukjamalqrlaa adatatr

airaaz.Dkatakm, " tt?1 irO t ij-'rt-yalari: tahun-tatlrnymg tidak tunm

hujar di dalamnya"ilehingga ydg terjadi di dalmrrya adalah keadaan tandus

dan kering serta keras. Dzur-Rummatr ketika mensifati seekor unta

mengatakaq

e';iLfu'y4d q'.rbi A 6';t;\fj';Jt a?
Lumpang dan tanah tan&ts telah menghimpun isi perutnya

Sehingga tidak ada yang tersisa selain cehtngan jarasyi'1722

Ibnu Ishak bertat4 'I(emudim memgrah kepada kisah dalam hadits

yang mereka tan),akan, )aitu telrtang keadaan parape,rnud4 sehingga beliau

membaca ayat, @ q* Ht; nlj(rg1r5,ffi,2;ti:l+;t
tzr Sebuah bait dari qashidah mililc Dzu Ar-Rurrrmah yang bagian awalnya,

iW'* V lgr$tt iv'i y;,67'*'e:j *t
Jadi engkau bayangkan kcdudukan orang yang rusak akalnya

Air berderai dari kcdua matamu sehingga mengalir
Lih. Diwannyq lvlajaz' an (l 1394) dalo Fath Al q adir (3 1384\.
rru Lih. Diwanny4 Majaz Al Qur'm (1R94) danFath Al Qadir (3/384).

,*'rFr:t'€q.
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" Atau lramu mengira bahwa orang-orang yang mendiami goa dan (yang

mempunyai) raqim itu, merelca termasuk tanda-tanda kelansaan Kami

yang mengherankan?." (Qs.Al KatIfi [18]: 9) Maksudnya, bisa juga di

antara tanda-tanda-Ku adalah apa-apa yang Ahr tetapkan bagi para tranrba

berupa hujj ah-Ku yang lebih mencengangkan daripada semua huji ah png

ada.

Ibnu Hisyam ]De/Kat4* Ar-Raqiimadalah kitab ymg menomor-unrtkan

b€rita-berita mereka Be'lrtuk j amaknya adalah ruqum'"

Al'Aiiaj berkat4
o-. l'r, .. c tl, )t-a l'

t'P'vtat+rt -Pt

Tbmpat mttshhaf yang berulisan jelas.rru

Bait ini b€rada dr tetgah raj az'nya-

Ibnu Ishak berkata: Ke,rnudian Allah berfimaru

u:1 b 6't;;3'*:ax!i n $ti-t431|vr,-hi<rt &'-#' ,s'tl\)

itzt:.';'tx. l: O 6s (:-t*,# 1'ngtit; W uin @ t'ii
@nf$q;Fl6gisi

,,(ngatlah) tatkala para pemuda itu mencai tempat berlindung

lre dalam goa, lalu mereka berdoa: 'wahai Tuhan kami, berikanlah

rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempumaknnlah bagi kami

petunjukyang lunts dalam urusan kami (ini)" Maka Kami tutup

rB Sebuah dalil penguat dari*attrajaz lraryaAlAiiaj yang bagian awalnya,

* Y*'*tl fr# 'n;f''l'i *t$'# tl:u'

Aduhai ntmah Salma menyerahlah dan menyerahlah

Dengan kerabat atau dai sebelah kanan kcrabat

Berdalil dengan bait ini dalam Fath Al Qadir (3/386).

Surah At Kahfi[y-D



telinga mereka beberapa tahun dalam goa itu. Kemudian Kami

bangunkan merelca, agar Kami mengetahui manakah di antara

lredua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa

lama mereka tinggal (dalam goa itu) ." (Qs. Al Kahfi [ I 8] : I 0- 12)

Kemudianloerfimaq Fr. it| L$t bk ii"Konikisalilwn
kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. .." (Qs. Al Kahfi [ 8] :

1 G I 3), maksudnp dengan perrboitaan yang be,nar.

Utii \;ti \l **,fi UL vt43@ o3 #$ .i{t 15,-t; 4 rt
€! 6hi. $1c$ tii Q+s3 o:Vi,l *i{s;er:;ti$ids
"Sesungguhnya m*eka adalah pemuda-pemuda yang beriman

kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka

petunjuk Dan Kami meneguhlan hati mereka diwalau merelca

berdiri, lalu merc.la pun berkata,' Tuhan lami adalah Tuhan s ehtrult

langit dan bumi; kami sekali-kali tidakmenyeru Tfuhan selain Dia.

Sesungguhnya kami lalau demikian telah mengucapkan perkataan

yang amat jauh dari kebenaran '." (Qs.Al Kahfi [18]: 13-1a)

Maksudnya, mereka tidak menyekutukan apa-apa dengan-Ku

sebagairnflra kaliar merryelcuhrkan sesuahr deirgm-Ku l(alim tidak m€miliki

pengetahuan akan hal itu. Ibnu Hiqnam b€rkat4 *'JoLlJi adalah ghuttm dan

melewati batas kebenran" A'qla bin Qais bin Tsa'labah berkat4

fitt,-;7r * ?1.r- #k u:1 ,*l);tfi
Apalmh lcalian berhenti, tidak mencegah pelanggar lcebenaran

Bagai tilraman yang hilang padanya minyak dan suaralT2a

t2' Sebuah bait milik Al A'sya dari sebuah qashidah miliknya yang bagiau awalnya,

,l*'lt ul btsj ifi ,yt ,yt; ',5) L|* Lii
Biarlran htcing pergi sesungguhnya lcafilah telah berlalu

Lb,

Tafsir A[ Qurthubi



Bait ini ada dalam sebuatr qashidah karyarya

Ibnu Ishak berkata: 3r;'US'f''ilt; +s3 ulrliiCi ,-'ily

$ 6i"rit,4 "Kantm kami ini telah meniadikan selain Dia sebagai

irt in-unon funuk disembah). Mengapa meteka tidak mengemukakan

alas an y ang ter ang (tentang ftep ercayaan mereka) ? ." Maksudnya, harus

dengan alasan Yang sangat luat.

$1<-,r!,#iqi&frti,r @ W g * afrt,r'Pl;rts
tiSi S;1 G -rtl$s.+z;S; &#'r,n'#J ilt.'jt't'l
,ti rty y+tt 3t:5;r+41 ,f i:i "AL 

ti16'lzfr ,sii'@

'qi'F a'rt;t:';sa$'i-i
,,MalrLsiapalrahyanglebihzhalimdaripadaorang-orangyang

mengada-adakan lcebohongan terhadap Allah? Dan apabila ltamu

meninggallcan merelca dan apa yang mereka sembah selain Allah'

malra carilah tempat berlindung ke dalam goa itu, niscaya Tuhanmu

akanmelimpahkansebagianrahmat-Nyakepadamudan
menyedialun sesuatuyang berguna bagimu dalam urusan kamu'

Dan ftamu aftan melihat matahari l@til@ terbit, condong dai goa

mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi

mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang

luas d.alam goa itu...." (Qs.Al Kahfi [18]: 15-17)'

Apaluh engkau mamPu berpisah wahai seorang pia
Asy-Syathath adalah kecurangan. Sehingga dengan demikian menjadi:

il;dh kalian tidak berhenti rnenyiksalu dan tidak ada yang melarang kalian untuk

Uenfr'a* z.halim kepada kami selain sekedar ejekan yang ringan jika engkau perbaiki

dengan meletalikan minyak dan sumbu di dalamnya karena rclah kering dengan tidak

rnernberikan rnanfaat penyernbuhan . Lrh. syarh Al Mu' allaqatkaryalbnuAn-Nuhas (2/

152\, Al Muntalhab (4t39) dar Fath Al Qadir (31387) '

L Surah At Kahfi



Ibnu Hiryam berkata, " Tazanutant artinya adalah e,ngkau condong."

Kata itu berasal dari l<ata ]ili. Seaanglon lttlra Az-7ahf NlGlinitns kedka

me,nyrebut ciri suatu negeri Hata,

):ja,:r'+ [tiJr,4 
"1l 

s6 *,sat?L
Ketandusan 1726 yang basah karena hawa yang menyesatkan

Mengeluarlan binatang tunggangan yang sangat haus dengan lcasar

Dua buatr bait ini berada di dalam sebuah rajaz hasil karyanya.

Sedangkan: ,rl15 '€"t' maksudnya melampaui mereka dan

meninggalkan mereka ke arah kiri.

DzuAr-Rummahberkat4

'rrt$t'"eqi *rlq
.a,O.,

Dalam sekedup tnereka memutuskan banyak pengaw(N

di sebelah kiri, sedang di sebelah kanan pasukan berhtdatT2T

r75 Di dalam Al-Lban, entri:.pt6. Dia adalah Abru Az-7ahfAl Kalini. Kesalabag
penisbatan ini sebagaipgrnberi^-r orl,t-tXon karena mengatakan, "ucapannya ,rrJ(ii
salalL yang benar: .ri$tt karena dinisbatkan kepada Kalib bin Yarbu'. Dia adala(Abu
Az-ZahfbinAtha' bft Al Khathafi binAmu Jadr. Libat pula Biografi4ra di dalamlsy-
Syi'r wa Asy-Syt' ara ll,tlerrl,qn : 462" .

t726 Sebagaimana dalam referensi terdahulu bahwa sebelumnya :

33{lJ-'l;. e nili.',3i:3 trL (negeri Samahdar) itu sangatjau[ menyesa&an
aan mas. alrii,ir ketita seaang pergita selama satu jampada suatu siang hari. '):it adzlah
jalan yang berkelok-kelok" -#t A adalah rmta yang paling hnus kareoa banyak jalan.

lr-Li d"og* kasrah pada firmfsrz adalah tmta yang sangat haus karena digembalakan
selama tiga hari dan diminumkanpada hari keeryat;k)l (unta) adalah Khamisah dan
Khauamis. ;i:Xfil. yang keras (duuii Al-Lisan). Semra bait itu dijadikan dalil penguat

bagi Ibnu Ub aid di dalzm M aj az Al Qur' an ( I /3 95).
t27 Sebuah bait dari qashidah miliknya yang baeian awalnya :

n 45uil 2Y ,yt $)fi. ny3st i'i"! ip' 9tJ p
Apaluh hari ini tidak kau tanyakan gambar-gambar yang hilang

Di tempat tinggi, dan apalrah englcau nhu nnah yang lapang

Lib- Diwannya, Ath-Thabari (15/130), Ash-Shihhah dan Al-Lisan (,-;r j), Majaz Al
Qur' an (l 1396), Al B ahr Al Muhith (6193).

'jt:jf j+f-* jl



Bait ini dalan qashidah laryarya iriii adalah t€mpat l4ang. Bentgk

j amalcnla adalah ;Wii. Seorang pe,rryair mengatalen,

'.41
,ritlt ;3;,'-L, frL:,t & -^2*'tit j* u:rr

Kau lcenakan pada kaummu kchinaan dan kehtrangan

HinSSa mereka dibolehlan tinggal di rttang lapang dalam rttmahtT2E

$14r; b ell.ii "Itu adalah sebagian dari tanda-tanda

(lrebesaran) Allah." lvlalesttdnyadalam me,lnberikan alasan kepada orang

dai kalangrn rrhfi Kitab png mengaahui unsmmereka pitu di mtra ormg-

orang yang menyuruh agar bertanya kepada engkau untuk membuktikan

kebenaran kenabimmu dengan meneliti kebeiraran boitamengenai me'reka

-#s @ t!+i $s ;i 4 # ll+. ;i"r;15';; rni xv
*tts> ':*.;. #s"Ir:;J,lt:vr rolt ,Efr'r<I7i,"h'rt G6;l

)\r{-\
,, ...barangsiapa yang diberi petuniuk oleh Allah, maka dialah yang

mendapat petuniuk; dan barangsiapa yang disesatlan-Nya, maka

lramu tidak akan mendapatkan seorang Pemimpinpun yang dapat

memberi petunjuk kepadanya. Dan lramu mengira merelm itu

bangun, padahal merelca tidur; dan Kami balik-balikkan mereka

ke lranan dan ke kiri, sedang anjing merela menjulurkan kedua

lengannya di muka pintu goa." (Qs. Al Kahfi [18]: 17 -18)'

Ibnu Hisyam berkata, *Al washiidadalah pintu'. AlAbasi berkat4

'Namanya adalatrAbdrm bin'Wahb."r72e

rza Sgluah dalil penguat dalam At-Lisan $al) dun Fath Al Qadir (31390\.

r72e Dalam As-sirah An-Nabnyiah kzrya Ibnu Hisyam (11269) (Ubaid bin wahb).

SedangkanbaitirrdijadikandalilpenguatolehAlMawardi (21471),t+buHayyan(6/93).
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t/o, ,.1 ,. .o |ott tl i.P*4,st:-r)r* t;*ril y )t -")\
Di tanah lapang tiada terbatas dengan binatang burttannya

Bagifu dan kcbaikanfu tidakpernah diingkari

Satu buah bait ini ada di antara bait-bait karyanya Al Washiid jrya

berarti beranda Bentuk jamakn>ra adalah washaa rd dan wushud jtga

washdaan. |fS * qI'ft ,r{i:l J "danitka kamu menyaksilcan

merelra tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan

diri )' Hinggafimran-Np, e;f & 1# ()fi lti " Orang-orang yang

berlansa atas urusan merelca berlata". Maksudny4 para petrguasa dan

para raja di antara mereka

@ firidb t'#ltS$ "Sesungguhnya kami akan

mendirikan sebuah ntmah peribadatan di atasnya. Nanti (ada orang

yang akan) mengatakan...", yakni, para pendeta Yahudi yang

me,merintatrkan agar bertaqra telrtang mereka itu.

<-, j *s-=jfV W;g'* 1t'z* 3 rl rfu ;118 ;i4t3'',&

)kt61#$;i& C e.**1A&"'4a *usz'*-
"(lumlah mereka) adalah tiga orang yang keempat adalah

anjingnya, dan (yang lain) mengatalun: '(iumlah mereka) adalah

lima orang yang keenam adalah anjingnya', sebagai terkaan

terhadap barang yang gaib; dan (yang lain lagi) mengatakan:

'(jumlah mereka) tujtrt orang, yang ke delapan adalah anjingnya'.

Katakanlah :'Tuhanht lebih mengetahui jumlah mereka; tidak ada

orang yang mengetahui (bilangan) merclca lceanli sedikit'. Kanena

itujanganlah lwmu (Muhammad) bertengkar tentang hal mercka. "

Maksudrrya, Jangan debat mereka-

b;I ;i;i .4.;.i]:i '.lS 6* fra$l "Kecuati pertengkaran

as-st



lahir saja dan jangan ftamu menanyaftan tentang merefta (pemuda-

pemuda itu) kepada seorangun di antara mereka". Karenamereka tidak

memiliki pengetahuan sedikipun te,lrtang hal yang ditanyakm"

$1 -r:Ej f{'3"x1 ;w-of {l @ 6L <u;i'sq! A riscl. il* ts

@ (*: t:{, b {A,F *4 ol [* ;ha;
"Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu:

'sesungguhnya aht aknn mengerjakan ini besok pagi. Kecuali

(dengan menyebut): InsyaAllah'- Dan ingatlah l<epada Tuhanmu

jitra lramu lupa dan katakanlah: 'Mudah-mudahan Tfuhanht aknn

memberilru petunjuk kepada yang lebih dekat lcebenarannya dari

padainf '. " (Qs. A1 Katrfi llS}. n-2$.

tvtatsr*rla,jargansekali-kalimengatakantelrtangsesuatu ngmu,eka

tanyakan kepadamu sebagaimana yang engkau katakan dalam masalah ini,
..rqkr akan sampaikan kepada kalian besok", dengan tidak mengUcapkan

insya Allah(ikaAllatr menghendaki). Sebut Tuhanmujika engkau lupa dan

katakan kiranya Rabbku memberiku peturjuk j alan yang lurus berkenaan

dengan berita telrtang sesuatu lang kalian tanlxakan itu. Sesungguhnla engftau

tidak mengetahui tentang apa-apa yangAku lakukan berkenaan dengan hal

itr.

@ 64 \r'"t'i;r3 3*{U:* # 
'i*J't 

"Dan mereka

tinggal dalam goa merela tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun

qagr)." (Qs. Al Kahfi [ 1 8] : 25). Maksudnya, mereka akan mengatakan hal

demikianitu

"" U\, 4 r*|",;iVt'e -. {,:ti #
@6r:t 

--#L 
O 3r^-*S * o; 4s3,y .ii

:i"t;; q'&l'fnt 
"it

"Katalranlah: 'Allah lebih mengetahui berapa lamanya merefta

tinggal (di goa). Kepunyaan-Nya-lah semua yang tersembunyi di



langit dan di hn i. Alangkah terang penglilatan-Nya dan alanglcah

tajam pendengaran-Nya. Tak ada seorang pelindunggtun bagi

mereka selain dari pada-Nya. Dan Dia tidak mengambil

seorang)un menj adi sehttu-Nya dalam mmetapkan kcputusan'. "

(Qs. A1 Katrfi [18]: 20 Maksudq,a, tidak adayang tersernbunyi segala

apa yang mereka taryakan kepadamu itu.

Menurut saya (Al Qurthubi): Ini adalah apayangterjadi di dalam

sire@iognfi Rasulullah)benryabffitatentangAshhabulKahfi (prapenghuni

goa) png karrri sebutkan sesuai de,ngan honologinya.tRo Kemudian datang

berita tentang Dzul Qilnain" Kemudian kita ke,mbali kepada awal surall, maka

kami kataka&'"Ielah berlalu rnafua Al Hamdtlillah ".

Al Akhfasy, AI Kisa'i, Al Farra' , Abu Ubaid dan Jumhur ahli takwil

mengklaim bahwa di bagian awal suratr ini terdapat kata yang didahulukan

dmdiaktrirkan- Ivlakamalorya SegalapujibagiAllah ngtelahmerulrunkan

kepada hamba-Nya sebuatr Kitab yang menjadi petqiuk j alan lunrs dan tidak

mer:f adikan di dalamryra kebengkokan rBt.

65OanSfuus)mouhubkarernmajadtftaal.Qatadahmengatakarl
'ungf,ryan itu sebagaimanabiasa, tidak ada lang didahulukan dan tidak ada

yang diakhfukan"Artinya Allah tidakmenjadikandi dalamrryra kebengkokan

akan tetapi menjadikan di dalarnnya keluntsan-rB2

tBoLih- As-SirahAn-Nabawiai, karyalbnuHispm(l/262-270) dan telahdinukil dari
tlnr [shak apa yang dinukil darinya olehAl Qurthubi dengan utuh.

mt Lih I'rab Al Qur'an,karyaAn-Nuhas (21447\, Ma'ani Al Qur'an ftaryaAl Farra'
(21133),Jami'Al Bayankarf Ath-Thabatt(15/127) danpendapat ini telah disebutkan
dan dikuatkan olehnya dengan mengatakan,'IGtab ini diturunkan dengan adil dan

tegak de,ngan tidak dijadikan di dalamya kebe,ngkokan." Maka kata 'tegak' diakhirkan
6l2a maknanya didahulukan- Hal itu diriwayatkan dari lbnuAbbas.

tR2DisebutkanolehAn-Nuhas drdalamMa'aniAlQur'an(41212)danlafazbnyadari
Qatadall ia berkata, "Di dalam sebagian qira'ah:

q'dA ,Siq3r'ilfu.liq.t yp & fjt alr {'1,",Ji

Tafsir A[ Qurthubi [!rt



Sdangkan pendapatAdh-Dhahhak berke,lraan de,ngan hal ini bahwa

maknan),a: tJrus tR3. MaksudnyE lunrs hilnnahrryra dm tidak ada kesalahf,t

ke,nrsakan atau kekurangan di dalarmya

Dikatakan, "6$ (yang lurus) yang membenarkan kitab-kitab

terdahulu""rTr

Dikatakan pul4 "(5 (yang lurtu) adalah selalu dikuatkan dengan

sejumlah huii u11' . I f; Qreb engl@kan) adalah berkedudukan sebagai obj ek.

Al 'Iwaj (dengan kasratr pada huruf 'atn) berlalcu dalarn urusan agama,

pendrya! perintah danjalan. Sedangkanjika dengan fathahpada huruf '4rrl

maka berlaku pada benda-benda seperti kayr terrbok dan dinding 1R5

sebagaimana telah dijelaskan di muka. Di dalam Al Qur'an tidak ada

kebengkokan, lakni: Aib, maksudnya tidak ada sesuatu yang saling

bertentangan dan bertolak-belakang. Sebagaimana fimran Allatl SWT,

@*A 6i{t 91,Gt f$P )+ b'rt€ts " "'katau Hranva at

"segala puji bagi Allah yang telah menuntnkan kcpada hamba'I'lya Kitab yang

tidak menjadilannya memiliki kebenglcokan, akan tenpi meniadiltannya lurus."

Abu Ha1ryan (6/96) b€rkatq "Ini dibawa kepada tafsir bukan karena itu adalah qira'ah

bagianini SedangkanFakhurrazidi dalamtafsimya (Qlnqbr/llanggalareoapendapat
ini danbahwa tidak adabagian didahulukan dantidak adapulabagianyang diaffiirkan
didalamayat. Diamxdukkanyangdemikiandeirganrcngatakan,'"Tidakmenjadikan
di dalanmya kebengkokan di dalamnya" menunjukkan bahwa keadaannya sangst

rcny€ryurnakan )rang lainn)ra, dan dia sendiri juga se,ryuna saogat sesuai dengan

tabiat bahwa dia ihr sangat m€nyempurnakan lain4ra. Sehingga yang kuat adalah dalil
bahwa tata-urutan yang benar a{alah apa }rang disebutkan olehAllah Subhanahu wa

To'ala, yaitu frman-Nya, . .7c.1..1/" .*. (dan Dia tidak mengadakan
kcbengbkan di dalamnya) ". Delnfldaumalcajelaslahbahwa apayangmereka sebutkan

adaq'a sesuatu yang didahutukan dan dialfiirl@n rusak dan tidak diterima oleh akal

untuk berpendapat dengannya.
Ia3 Keduanl,a disebutkan olchAl Mawar dr dzlam An-Nukat wa Al' Uyun Ql 465), Al.

Nnhasdidolam Ma'aniAlQur'an(4l213),sedangknAth-Tbabarirengutkanp€Ndapat
p€rtama sehingga ia berkata, "L! (long lunts)". Maksudqa" lunrs dengan tidak ada

p€rtentangan dan tinggi-rendah di dalarnnya.
r1y lbid.
tas Lih. An-Nukat wa Al 'Uyn (2/465), Al Muhanar Al Waiiz ((101362) dan Fath Al

OodirQBSL).

I



Quran itu bul@n dari sis i Allah, tentulah mercka mendapnt pertentangan

yang banyak di dalamnya. " (Qs. An-Nisaa' [$: 82)

Dikatakan pula, 'Maksudnya, tidak me,qiaA*annp sebagai satu

makhltlk", sebagaimana diriyal'atkan dari IbnuAbbas berkenaan dengan

firrran-Nya, @bfr'# y* 6>i*$;erA "galah) At Qur'an

dalam bahasa Arab yang fidak ada kcbengkokan (di dalamnya) supaya

merela bertalwa. " (Qs. Az-Zumar [39]: 28)

Maka dia berkata, 'Bukan makhluk" rR5. Muqatil berkatq *t3,
(kebengkokan) artinya pertelrtangan."rBT S@rang pelryrair berkata

c?f ";It e ok';r? li clk ,i-fu.,s\);.|5\l

Kuabadikan cintahr untuk seorang kawan demi memuliakannya

ndak baik pada orang yang dalam cinta menyeleneng.tT3s

largr.;. gl:. i 5. " (Jntuk memp erin gatlcan s iks aan y an g s angat

pdih." Mal<sufurya,agar Muhmmad atauAl Qur'm menrberikan peringatan.

Dalam ayat ini ada sesuatupng diserrbunyikan.Asalnp, agarMutrammad

atau Al Qur'an merrberikan peringatan kepada orang-oftmg kafir akan

hukuman dari Allah. t Re Adzab yang sangat pedih ini bisa di dunia atau di

akhirat. 'Ali i *Dari sisi Allah." Maksudnya, dari sisi-Nya. Abu Bakar

merrbacanya dari Ashino, 9U b (dengm suhnpada hunrf dal danmetg-

isymam-kanantaradhammahdanlcasrahpadahunrf nutt)."*Sedangkan

te Disebutkan dari lbnuAbbas olehAn-Nuhas dalnrn Ma'ani Al Qur'an (41212),N
Mawardi dalam An-Nukat wa Al' Uyw (A 465).

r?37 Disebutkan olehAl Mawardi dalam An-Nukat wa Al'Uyun (4465).
1738 pigunakan sebagai dalil penguat olehAl Mawardi dalam referensi di atas.
t7 le Lih. J ami' Al B ay an, karyaAth-Thabad ( | 5 I lzE) dar. Al B ahr A I Muhilh (5 I 9 6).
tzro Qira'ah ini disebutkan oleh lbnuAthiyah (10/363), Abu Hay5ran (6/96) danAsy-

Syaukani(3882).



huruf ,a' menlambrmg dengan huruf ba'.

Sernentara ulama yng lain membacan),a iif aengm dhammahpada

httruf dal, suhnpada huruf nun dan dhammah pada hunrf ia'.

Al Jatrharir?ar berkata, 'Di dalam bd t.narp"t tiga pola batrasa yang

berbeda: 'ii ,si: bf . oaniaberkata,

92fi jt H L:n u (Dari kedua tulang rahangnya hingga

leherrrya).t7a2 'r:i,Jj;;ti secara batrasa adalah titik tempat luka sernbelihan.

Firman Allah SwT,d i:i*;:'*:i<-tfr'af,U'fi *S
"Dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang

mengerjakan amal shalih, bahwa mereka akan mendapal." Maksudnya,

i LLr(bahwa bagi mereka), t 3 G:t "Pembalasan yang baill'. Yaitu,

stngr. :i6,i "Mereka leknf'selama-lam uLya. ..) fiJ *oi dalamnya

untuk selama-lamanya," tidak ada batas akhir. Jika engkau memahami

'perrberimberita gSmbira' kepada arti'penjelasm' makatidakme,lnbutuhkan

hunrf Da 'dalam kata l'i . ea"prrr, 'Pembalasan yang baik' adalah patrala

yang sangat besar yang mengantarkan ke surga-

t7 at Ltu. As h- S hihhah (61 2194).
r7'2 rni sebuah 'ajz sebtah baig karyra Ghailan bin Huraits. Sedangkan shadmya

sebagaimana didalamAl-Luar (drJ) yangmencalarp duamacamterryatyangtenang.
Bait bagian dari dalil penguat yang digunakan oleh Sibawaih di dalamAl Kiab (2l3ll),
G:'j"{).Ibnu Barri berkata ,"9.Jf,",tidak disandarkan kepada siapapun di dalamlsi-
srtihhah(6tzts4).

Surah At Kahfi



$i * b -, j C @ ffr'Xrt giiu O-fi sys
e .1 .'69t6 tF'+ar"*!g6S$t3i*ot

nDan untuk memperingatkan

'Allah mengambil seorang

mempunyai pengetahuan tentang hal ita, begitu pula nenek

moyang mereko Alangkah buruknya kata-katayang keluar dari

mulut merekq mereka tidak mengatakan (sesuatu) hecuali dusta."

(Qs.AlKahli [18]: +O

FirmanAllah swr, @tfiSX'ih$e O-;fi SyS "Dan untuk

memperingatlcan kepada orang-orang yang berlata: 'Allah mengambil

seoranganak'."

Mereka adalah orang-orang Yatrudi. Mereka bertata, "uzair adalah

anakAllah." Orang-orang Nasrani berkat4 "Al Masih adalah anakAllah".

Orang-orang Quraisy mengatakan, "Para malaikat adalah anak-anak

perempum Allall"r743 Peringatan di bagian awal suratr itu bersifat umum.

Sedangkm yang ini *lnrsus berkenaan dengan orang-orang png mengatakan

bahwaAllalrme,miliki anakr744 * b 4 I 17 "Meruka sekati-l@li fidak

mempunyai pengetahuan". ;9 adalah shilah (penyambtng).""

t7'! t ih. Al Bahr Al Muhith (6/96) dan Fath Al Qadir (3/383).
t7{ Asy-syaukani berkata 'Khusus di-athaf-lsan ke'pada yalg 'aam (umum) di sini

adalah sebagai peringatan bahwa keadaannya lebih agung bagian-bagiannya dari
keutuhan itu. Maka yang demikian itu bisa menrberikan pengertian bahwa keterkaitan

seorang "nak d€nganAllah SWT sengat jauh.
rzrs i; di sini untuk penegasan penafian. Dengan kata lain : Tidaklah mereka dari

selrnrladikatakanrnerrilikiilmu. Sehingga didalanmyapenafian ilnu dariurreka secan

total.

FimanAllah:

@
kepada

anak'.

orang<rtang yang berluta:

Mereka sekali-kali tidak



Ivlaksudnya, mereka tidak memiliki ilmu berkenaan dengo 4a png mereka

katakan, karena mereka adal ah latahan atau ikut-ikutan sehingga apa yang

mereka katakan tanpa dalil. 4i(SSj *Begttu pula nenek rnoyang

mereka" . Maksudnp, para pendatrulu mereka.

'+ a$ "Alangkah buruknya kata'kata". '^rtL
berkedudukan manshub karena berfungsi sebagai penjelasan.rTa6

Maksudnya, kata-kata itu sangat paratl dan buruk. SedangkanAl Hasan,

Muj alri{ Yah>"a bin Ya'mar dan lbnu Abi lstrak merrb * y""t"l! u47 det*r,
rafa' fiinggaartirya kata-kata itu sangat bemt salahnl,a Maksudnya, ucapan

merekabahwaAllahmengambil anak. Dengm dasar crabaca ini makatidak

perfu da idhmaar $rcrryercbunyian kata). Oitaratr.m,'rpt !: :rt*sesuatu

itu menjadi sangat serius. Oan ;*!r f jif" t*t*g pria menj adi lanjut

usial718

'@ii ;, 'AF "Yang keluar dari mulut mereka".Kalimat ini pada

posisi s6agai sifat.

(.y { 3-tSt i ol "Mereka tidak mengatakan (sesuatu)

l<eanali dusra". Maksudnya, mereka tidak mengatakan apa-apa melainkan

kdustaanbelaka

t716 Dqnikian dikatalan olehAn-Nuhas dal aml'rab Al Qur'an Q1447). SedangkanAbu

UbaidahsebagaimanadirukildariqraolehAbuHayran(6/97)nrngalakaq'Diadijadikan
manshub mtuk rnenrmjukkan ta\iub." Malsudnya, betapa serius perkataan itu.

tzrzqira'ahinidisebutkanolehlbnuAthiyah(10/364),Aburuyyan(6197').AbuHayran

berkata"'Dengan di-rz anshub-l*ztlebih dalam da" kuat maknanya."
ttttLih. Ma'ani Al Qur'an, karya An-Nuhas (41214).

Surah Al Kahfits'rD



FimanAllah:

*fiitQtfiJi,lpstt;
@,;;f

&ariAiiri
oMaka (apakah) barangkoli kamu akan membanuh dirimu karena

bercedih hati setelah mereka berpaling, sehiranya mereka tidak

beriman kepada kcterangan ini (Al Qar'an).n (Qs. Al Kahfi [18]: O

FimranAllahswr, efr & ifi A Ji':S*Mat@(apalah)

baranglrali kamu alcan meribunuh diimu setelah mereka berpaling."

t*ti rmiq"" ldalah 
perrbinasa dan pernbunub, s€bagaimana telah dijelaskan

di atas. eitr " Mereka berpaling!'. Adalatr bentuk j amak dari kaa 5 dmt

dikatakm pula }! teAargk- artinya adalatr merekaberpaling dari engftautTae

.H-:fll'qtiU i ol "sebiranya mereka tidak beriman kepada

lreteranganini (Al Qur'anl). Maksudnp,Al Qur'an. tkI @ersedihha\.

Maksudnya, bersedih hati dan maratr kare,na kekufuran mereka. Kata itu

marc hub k ar etasebagai penj elas.

FimanAllah:

@ t:e Fl'& i'h ri't;; q"i\rt iL c rt;i- 61

"sesungguhnya Kami telah meniadikan apa yang di bumi sebagai

perhiasan baginya, agar Kami menguii mereka siapakah di antara

mereka yang tefiaik perbuatannyo.D (Qs. Al Kahli [18]: 7)

t?'e Abu Hayyan fi dalzl'n At Bahr Al Muhith (61g7)berkat., "Finnan-Nya , 'r+it; iP
(setelah mereka) adalah sebuah isti'arah (personifikasi) yang fasih dari siii bahwa

mereka berpaling dan rrrnjauh dari iman dan berpaling dari syari'at sehingga mereka

seakan-akan orang yang dibiarkan berpaling dan menjauh. Dengan berpaling itu maka

kesedihan pun rneninpa mereka."

F4il



Firnan Allah swr, r; lq ,rifir;tC@ 6l "sesungguhnya

Kami telah menjadilan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya."

Dalam potongror apt ini dibahas dua masalah:

Pertsma: Firman Allah SwT, fi' t4,ri\tt;;C W 6)

"sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yo"S di bumi sebagai

perhiasan baginya".6 dan *4 
^AA^Asebagai 

objek.'{4 @erhtasan)

adalah semua hal png ada di mukabumi. Ini bersifat umum karena ini

menunj ukkan kepada Penciptarya-

Ibnu Jubair mengatakan dari IbnuAbbas, 'Yang dimaksud dengan

'perhiasan' adalah para tokoh."r7so

Mujahid mengatakan,'lkrimahmeriwaptkan dari IbnuAbbas bahwa

'perhiasan' itu adalah para khalifah (pe,mimpin) danpara amir (raja).'"t'

Diriwayatkan oleh IbnuAbi Najih, dari Mujahi{ dari IbnuAbbas

berkenaan dengan firman Allah SWT, ti *; *r\rtJL Cft+61
"Sesungguhnya Kami telah menjadiknn apa yang di bumi sebagai

perhiasan baginya",maka para ulama berkata,'?ertriasan bulni."r752

Sekelompok lain mengatakaa' Yang dirnaksud adalah binatang temalq

pakaiarU buatr-buaharU sayur-mayur, air dan semacamn),alang di dalamnya

ada tmsur perhiasan Tidak termas,uk ke dalanrryra gunung-gunng lang tingg

dan apa-rya png tidak me,ngandung ursur hiasan padanya seperti berbagai

macrm ular dan kalajenglcing.'r7s3 Pendapat yang mendukung bahwahal itu

bersifat umum l€bih t€pat, bahwa seinua png ada di muka btrmi mengandung

perhiasan dari aspekpenciptaarl perrbuatan dan detailrya- AWt ini ditunmkan

r?5oDisebutkanolehAlMawardi drdzlamAn-NukatwaAl 'Uyun(21466) dariAlKahi.
Juga disebutkan oleh IbnuAthiyah (10/365) dari IbnuAbbas.

r75r Disebutkan olehAbu Hayyan di dalalrl-Al Bahr Al Muhith (6/98) dan lbnuAthiyah
di d^l^m Al Muhanar Al Waj iz ((l0l 365).

1752 Disebuttan olehAsy-Syaukani dr dilamFath Al Qadir (31385).
1753 Disebutkan oleh IbnuAthiyah di dalamAl Muhanar Al Wajiz ((10/365).

Surah Al Kahfi



sebagai p€Ughibur. N{ArsuAnya, rWahai Muhammad, jangan peftatikm dunia

dm isiryra sesungguhnya Kami t€lah menj adikan serntra itu sebagai ujian dan

cobaan bagi para penghunirya Di antara mereka ada png memikirkannya

lalu berimm, dm di antra mereka adapula yang lorfir. Kerrudiar hari kiaaat

datang kepada mereka Makajangan sekali-kali anggap berat kekufiran

mereka sesungguhryra 112sf rkan mernbalasi mereka

Kedua:Me,mahami makna ayat ini perlu dengan melihat hadits Nabi

sAw,

i:$i'$'rt
" Sesunggtrtnya duia itu hij au dan manis. Allah men akillun lcalian

akan urusan di dalamnya maka Dia akan melihat bagaimana

kalian $s7fiv41."t75a

Juga sabda Rasulullah SA'W,

?*;iu,,

r3'-rst iV3 t;t ,

?* gtur lr

.6fur ,;t',y Fi .i' L;i t, '€41

,f\\i Lsi,i,i r

,JGI 6 J?( a

o!

j6

"sesungguhnya sesuatu yang paling alat tahttkan atas kalian

adalah apa-ary yang dikeluarlcan oleh Allah untuk kalian berupa

' hnga &arb'. Perawi bertaqa, "Apakah'bunga dunia' itu ?". Betau

menjawab, "Berbagai berkah dari bumi."t7't

Kedua hadits ini diriwaftkan oleh Muslim dat lain-lainrya dai hadis

1754 I{R Muslim pada" p€mbahasan tentang Dzikir, bab: Mayoritas Penghuni Suga
adalah Para Fakir dan Mayoritas Penghuni Neraka adalah Wanit4 serta Penjelasan

Fitnah Wanita (412098). Disebutkan oleh As-Suyuthi dari riwayat Abu Daud Ath-
Tha),alisi danAhmad dariAbu Sa'idAl I(hudri (21209). Juga ditakhrij olehAl Hakim
d^lamAl Mustadralc, pada pembahasan tentang Fitnah (41505 dan 506). Juga dalam

Majna' Az-7awa'id (101426), pada pembahasan tentang Zuhud.

Qt728).

Tafsir At Qurthubi



Abu Sa'idAI Iftudri. Artinfia: Dunia adalah sesuatu yeg sangat enak rasan),a

danmam\iubkanp€rfonnmy4 sep€rtibrmh ngmafs dmmtrtngangkal

bila dipandang mata- MakaAllah menguji para hamba-Nya dengan semua

i@ rmtukmenrmjuldrar siryadi anhramerreka ngberbuatbaik Mat<sudqa

siapa di antara mereka yang paling artrud dan meninggalkan semua itu Oleh

sebab itu Umarberkata sebagaimana )ang disebutkan olehAl Bultrari,

'of'air,( 
{gi,6'i*:)q.'c;: bf !r W,trit,fii:i

'r6al
"Ya Allah, sungguh kami tidak bisa untuk tidak gembira dengan

apa-apa yang Engkau jadikan indah bagi kami. Ya Allah, aht

memohon trepada-Mu agar aht menaflrahkannya sesuai dengan

halcltya."Itsc

Ia memohon kepada Allah sudi kiranya membantunya untuk

menafl<abkanrryra sesuai dengan haknya- hi adalah malma sabda Rasulullalt

sAril/,

tk -f )t?u;i*l;i * d lrj. o; .*,_ i.r;i ?ara/

'&vt lU "lrs
"Siapayang mengambilnya dengan jiwayang baikmaka ia aknn

diberlahinya, dan barangsiapa mengambilnya dengan jiwa yang

serakah maka dia seperti orang makan yang tidak pernah

kenyang."17s7

t?55 I{R Al Bulfiari, pada pedahasan tcnang b€rsikap le'mah lembut bab: Sabda Nabi
SAW: IniAdalah Harta yang Hijau dan Manis (4/l l9).

tTsTIrR-AlBulfiari padapembahasant€NilangZakat, bab: MenjagaDiri dariMeminta-
minta, dan Muslim pada pcmbahasan tentang Takzt,bab: Penjelasan bahwa Sedekah
yang Utama adalah Sedekah orang ),ang membutuhkannya dan Saat Sehag dengan

sedikit perbedaan redaksi. Lrh. Al-Lu'lu' wa Al Marjan (11243 dzt244). Sedangkan
padaAt-TirmidzipadapembahasantentangQiyamat (4164l d^ail2).IbnuMajahpada
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Demikianlalt orang )ang selalu mqe6myak &urianp, tidak akan

pernah puas dengan apa-apa png telah ia dapatkan darinya akan tetapi

kemauanrryra adalah mengurrpulkalrrya Ymg demikian itu karena tidak ada

pematrarnan tentangAllah Srfr/T dan te,lrtang Rasul-Nya. Sehingga fihatr

didapat di dalauurya dan pada umumnya mereka tidak selamat. Maka telah

beruntung orang )rang telah me,meluk Islam dan diberi rezeki yang cukup

bagiryra dm6[ffi apx$adikrrnyapuas dengm apa-apayag telatr Dia berikan

Ibnu AthiyahrTsE berkata, "[Jbai RA. suatu kali mengucapkan,

ire pf $nng tobaik pertuatouqn)adalah 1mg bagrrs amalqra dengan

mengambil haloryra dan me,naftahkmya sesrai bakrya dengan keimanan dan

menunaikan ibadah fardhu danmenjauhi hal-hal yang dihararmkan serta

menrpe,rbmpk mralmsunah atau malmymgdihimbau agrdilakukmnla-"

Menurut saya (Al Qurthubi): Ini pendapat yang bagus, singkat

ucryarurya dan mglrdalam maknznya ftffi dihirryrtm olehNabi SAW dalmt

satu buatr lafazh laitu saMa beliau kepada Suryan binAMullah Ats-Tsaqafi

ketikadiaberkat4

.'!:r,;. tLl'^b lLf i i;i ;>r:,,yi ;
";i''t 

i {t*'Y ti'u

Jhu
.:!?-y:::r

"\ilahai Rasulullab katakan kepadaku berke,lraan de,ngan Islam suatu

perkataan pngmenjadikan aku tidakbertaqrakepada seseorang lagi

sepeninggal engkau {alam suatu riwayat- selain engkau." Beliau

menjawab, "Katakan, 'Aht beriman kepada Allah' kemudian

istiq amahlah | . " t 7 5 e T{tL Muslim.

pembahasan tentang Fitnalf An-Nasa'i danAd-Darimi pada pembahasan telrtang Zakat.

Alnnad dalam Al Musnad (317).
t75E Lrh. Al Muhanar Al Waj iz (karyaryt ( lR6O.
r75e I{R Muslirl padaperrbahasantcDtangrnan, bab: Sifat-Sifatgmslgsfulaman (1/

6r.

d.'#'Nt
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Sedanglran Su&anAts-Tsauri mengatakm, -i* |Gl bms tqtutk
perbuatannya), artinya orang png paling afud dari perhiasan dunia diantara

mereka"

DemikianjugaAbu IshamAlAsqalani berkatq -$:; jGl Uong
terbaik perbuatannya) artinya orang )ang paling meninggalkan pertriasan

dunia" Telah t€rjadi pqbedaan unglcpan para ulama tentang ztrhud.

Suatu l<arm mengatakrr,'?endek angan-angar, tidak makan b€rl$ihm

dan me,ngenakanjubah (pakaian yang mewah)." Demikian dikatakan oleh

SuffnAts-Tsauri.

ps6rrlamakita (Madzlmb Maliki) ffiat4'Diabeirr. Sunggu[ orurg

yang pendek angan-angan tidak terikat dengan berbagai macarn makanan

dan tidak suka png indah-indatr dalam hal pakaian Dia mengarrbil dai &uria

apa-apa yang mudah dan mengarnbil bagian darinya yang mampu ia

dapafkan "

Suatulournb€rperdryat,'tsenci sanjungandm srkamemqii." Ini adalah

pendapatAlAuza'i dan orang-orang yang sependapat dengannya.

Suatu kaum png lain berpendapa! 'Meninggalkan dunia secara total

adalah zuhud. Baik suka maupun tidak." Ini adalatr pendapat Fudhail.

Dari Basyir bin Al Harits ia berkata, "Cinta dunia adalatr suka

b€rint€ralsi dengan orang hilr, afiud dari dunia adalah zuhrd dari berinteraksi

denganoranglain"

Dari Fudhail pul4 'Ciri<iri zuhud di dunia adalah zuhud dari rya-rya
yang ada pada orang lain"

Suatu kaurn berkata, "Seorang zuhud benar-be,nar zuhud hingga

meninggalkanunrsanduniamenjadi paling ia srkai daripadamengmrbilnya"

Dernikian dikatakan oleh Ibrahim binAdham.

Suatu kaum berkata, "Zuhud adalatr engkau zuhud di dunia dengan
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hatimu" Demikian dikatakan oleh IbnuAl Mubarak.

Suahr kelompokberkata,'Ztlhrd adalah cinta mati." Pe,lrdryat pertana

bersifat umurn mencalcup semua pe,ndapat ini dengan maknanp, maka dia

menjadilebihutama"

FirmanAIIah:

@r)FL*YAL
"Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan meniadikan (pala) apa

yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus."

(Qs.At Kahfi [18]: 8)

Telatr berlalu penjelasannya. Abu Sahal berkata, "Tanatr yng tidak

ada tumbuh-tumbuhan di atasnya Seakan-akan terputus keberadaan tumbuh-

tumbuhan di atasn5/a-" Sedangkan artt aliunn adalatr putus. Yang demikian

itu seperti ungkapan: # '-^:r(tahun yang sulit). Ar-Raj lr-bar*at4

-)G<Jio'rhr*;i
*Telah dikeruk semuanya oleh tahun-tahun yang sangat sulif' t76o.

i.*ji, ,f t\[ anAan tana]r yang tidak ada tumbuh-turnbuhan atau

bangunanataulainrryradi atasnya-tzet Seakan-akanterputus dandihilangkan.

Maksudrrya, hari kiamat. Bwri menjadi datar sehinggp tidak ada sesuatu lang
tertutup di atasnla.

An-Nuhasri62 berkat4 " 3?jt secara bahasa adalah bumi yang tidak

ada tumbuh-tumbuhan di atasrl/ia-"

r7s Sebuah dalil penguat di dalam Ash-Shihhah (3 1867) dan Al-Lisan ( )it).
t7 6t Lih. As h- S hi hhah (3 I 867).
t7 52 Lih. Ma' ani Al Qur' an, h,aryarya @ / 216).
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Al Kisa'i berkata'Dikatakant T;r3'r4\(ti 2t).rt @umi menjadi

tunAd. qt:ti,i- 
? Ft tTh(manrsiamemakm s€mua),mg ada di atasrryra

baik berupa tumbuh-tumbutran dan tanaman). Maka bumi itu dinamakan

ili;; ata{irir:'

FhmanAllah:

E* qr, n lriri rasts u.iitt'2;"Li lti,* ;i
oAtaa kamu mengira bahwa orang4rrang yang nendiami goa dan

(yang mempanyai) raqim itu, meteka termasuk tanda'tanda

kekuasaan Kami yang mengherankan?.' (Qs. Al Kahli [1 8] : 9)

Menurut pendapat Sibawaih batrwa if aaUm suatu kalimat tidak

didatrului oleh atif s*agutanda taqa, maka artinlra adalah $. (tenlil. Anf

untuk pertanyaan adalah alif yangterputus. Dikatakan, "il di-athaf-kaa

kepadamaknapertanlaan di dalaln'Cii (kt oryo engtrau)atau dalam arti

a/y'untuk pertan),aan ),ang hakikatrya adalah pengingfuran."t?G

Ath-ThabarirTn mengatakan, "Keputusan untuk Nabi SAW sesuai

de,ngan perhitungannya batrwa Ashhabul I(ahfi menakjubkan." Artinya:

Pengingkaran akan hal itu. Maksudnya, tidak mengagungkan hal itu

sebagaimana pxra penanya kepadamu dari orang-orang kafir yang

mengagrrng[anqa- Sungguh sernua tanda kekuasaan Allah lebih agrmg dan

lebih tersebar luas daripada kisah mereka. hi adalah pendapat IbnuAbbas,

Muj atri4 Qatadah dan Ibnu Istrak.

Pesm ini untrk Nabi SAW. IIal itu l(artrta oErlg{Eltlg musyrik bertanla

kepada beliau tentang para pemuda yang hilang,DniQarnain dan tentang

roh. Setelatr itu watryu tertambat tunrn sebagaimana telatr dibatras di muka-

t7 6 Lth. A I Muhan ar Al Waj iz ((l O I 3 66) dar. Al B ahr Al Muhi t h (6/ 1 00).
t7a Lih. Jami' Al Bayan kzryaryapula ( 1 5/1 30).
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Ketika wahyr tunm makaAllah SWT berfirman kepada Nabi-Nya SAW,

t -t t (

+V*,
ol te, t . .(
0l J-ru tl- ,.:-.->,1

tr. 
.

l-ft,

t3t'i a.t

"Apakah engkau mengira wahai Muhammad bahwa para
penghuni goa dan Raqim itu adalah bagian dari tanda-tanda

kchnsaan Kami yang menakjubkan?."

Maksudnya, merekaberada di antara tanda-tanda kekuasaan Kami

png tidak mena\iubkao, akan tetapi di dalam tanda-tanda kebesaran Kami

ada png lebih mengejutkan daripada berita tentang mereka

AlKalbiberkata, "Semua lapisan langit danbumi diciptakan lebih

menalitrbkm dripadaberitatentang merreka"Adh-Dhabhakbertata, "Apa-

ryapngmenryakmbagim dai hal-hal gfuib lmgAku @ukkm kepadamu

lebihmena\iubkm."

Al lunaid berkata, '?erkaramu di dalam peristiwa isra' lebih

meoa\iubkm".

Al Mawardir?6 mengatakarq "Idaknaungk4an itu adalah penafian."

Maksudnya, tentu engkau tidak akan mengetahui apa-apa jika tanpa

pernberitamdariKmi.

Abu Salral berkata,'?ertaqam lagbersifrtpenet4m." Maksudqa,

ryakah engkau mengira bahwa mereka itu smgat menaliubkan

Al Kahfi adalah lubangbesar (baca: le,mbah) dan sangat luas di atas

gunrmg, sedanglran ymg tidak sangat luas adalatr Eoa-t766

176 Ini saliah sanr dari dua aspek yang disebutkan keduanya olehAl Mawardi (21468)
di dalam ayat. gsdangkan aspek kedua adalalf apakah engkau mengira bahwa mereka

sangat rnena\iubkan di antara ayat-ayat Kami dan bukan yang paling menakjubkan di
anhra rnaltluk-makhluk IGmi.

1766 Ini adalah pendapat IbnuAthiyah sebagaimana yang ada di dalam Al Muharrar Al
wajb(101367).

f;tr f.l6 ,;iAr
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Dikisabkan adanya perdebatanrT6T dari Anas bin Malik bahwa dia

berkat4 "AI I(ahfi adalah guung." Ini tidakpopulerdi dalambahasarT6s

BaryrakorangberbedapendqatberkemaandengnAr-Paqiim.lvla|'a

IbnuAbbas b€,!kata, "semua 1ang ada di dalam Al Qur' an aku mengetahuirya

kecuali e,rnpat hal: Ghis lin, flannaan, Al,4wwaah dn Ar-Raqiim."t7o Suatu

ketika ia ditarya tatarryAr-Raqiim sehinggtia berkata, 'Ka'ab me,ngklaim

bahwa Ar-Raqiim adalah desa yang mana mereka keluar darinya"tzm

Sdangkan Mujahid berkata * Ar-Raqiim adalah sebuah lernb6l1."tn t

As-Suddi berkatq "Ar-Raqiim adalah batu besar yang ada di atas

goa."trrz

Sedmgkan Ibnu Taid magalaka "Ar-Raqiim adalah suatu kitab yang

tidak dijelaskan oleh Allatr seluk-belukryra dan juga tidak me'nerangkan

kisahnya kepada kita "r u

Suatu kelompok mengatakaq "Ar-Raqiim adalah suatu kitab di huh
Matrfrrz"h png terbuat dari ternbaga"

IbnuAbbas mengatakaq "Ar-Raqiimadalah sabak png terbuat dari

timab yang mana katrm kafir menuliskan rorro-ftrtla orang yang lari dari

merekq yaitu: para pernuda dari kalangan me,reka png kemudian mereka

tE Di dalom Al Muhanar Al Yajb ((lOR67), dan dikisahkan olehAn-Nuhas dari
Anas....

1768 DemihandikatakanolehlbnuAthiyahdalamrefere, rsi di atas dandikisahlcan oleh
AbuHay5ran didzlamAl BahrAl Muhith (6/101).

t7o Sebuah atsar dari IbnuAbbas yang diriwayatkan olehAth-Thabari (15/132),An-
Nuhas (4/2 I 8) dan lbnuAthiyah (10/367).

tm Lihat semra atsaritu di &lam Jami'Al Bayan, karyaAth-Thabari (15/131), Tafsir
IbnnKatsir(51135),Ma'aniAl Qar'an,kar)"aAn-Nuhas (41217)dmAlBahrAl Muhith
(dl0l).
tn lbid.
t7n lbid.
t773 lbid.
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kisahkan danjadikan sejarah. Me,reka menyebutkan kapan wakttr mereka

hilang berryajumlah mereka, danjuga menjelaskan siryrkah mereka itu."

Derrikian dikatakan olehAl Farra'.rza

Al Farra juga berkata, "Ar-Raqiim adalah sabak dari timah yang di

dalamnya ditulis narna-nama, nasab-nasab, dan agama dari mereka yang

melrikandiri."

IbnuAthiyah mengatakaq'Dari sejumlah riwalat di atas menjadi jelas

batrwa mereka adalatr suatu kaum atrli sejarah menguasai berbagai macam

peristiwa Yang de,mikian itu adalah bagian dari kecerrdasan suatu kerajaan.

Ini adalah perkara yang bermanfaat. Semua pendapat ini diambil dari kata

p1i o- a-iry. kata-kata: l]i; Qq 6itab >,ang sudah dijelqskan tanda

bacanya) darinya p"t"r p11( 1Uarl karena rencananya. Darinya pula:

,;;ti;jlt Cii rcS artirya adalatl t€mpat aliran air dan tempat kerrbslinlta"rns

Sedangkan yang diriwayatkan dari IbnuAbbas tidak bertentangan,

karena pendapat pertama didengar dari Ka'ab sedangkan pendapat kedua

bisajadi dia mengetahui Ar-Raqim setelah itu. 176

Driryra Sa'id bin Jubair moiwayatkan bahwa iaberkata,'lbnuAbbas

menyStrtkanAshlubul l(abfi s€rala bert<ata: Paapemuda itu hilang sehingga

keluargamerekamencarinyanamun merekatidakmenerrukannla- Sehingga

hal itu diadukan ke,pada raja, ia berkatq 'Pasti mereka memiliki berita'.

S*ringaiamengbadirkm sabakfui timah lalumentrliskanne'Ta-nrmamerreka

padanya dan setelah itumeletakkannya di dalam lemarinya. Maka sabak

itulahz{r-Raqiim.tm

tn' Lida. Ma' ani Al Qur' an karyalya (A 13q.
tn 5 Lih. Al Mulwrrar Al Vaj b (bryarya (10 I 3 67).
1776 Demilian dikatakan olehAn Nuhas di dalam Ma,aninya (41219).
tu Disebutkan olehAn-Nuhas di dzlmMa'ani Al Qur'an (41218) danAs-Suyuthi di

dalam A d- Durr Al Mants ur ((4 I 212).
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Dkatakm pula'Dua orag mulonin sedmg di nmah qia lalu keduaryra

me,nulis seluk-beluk para pemuda, nama-fttma mereka dan nasab-nasab

mereka pada sabak dari timah lalu kefuaqra meletalkmnla di dalam sebuah

peti dari kuningan dan keduanya meletakkannya di dalam sebuah

bangunan.'4n| Wallahu a' lam.

Dari Ibnu Abb as pril4" Ar-@rrrz adalah kitab ymg sudah dileng[ryi

dengan tanda baca png me,reka mi[ki dan berke,naan dengan syari'at yang

me,reka berpegangteguh kepadaq,a dari agama IsaAS."

An-Naqqasy dari Qatadah mengatakan, "Ar-Raqiim adalah uang

dirtram mi lik mereka "r D

SdanglenAnas bin Malik dmAsy-Sya'bi berkat4 "Ar-Raqiim adalah

anjingme,reka"rm

Itaimah b€rkat4 "Ar-Raqiim adalah temp4l 1fu1a,r78r Dil<atakan " Ar-

Raqiim adalah sabak dari emas yang ada di bawah tembok yang didirikan

ol&I(hidhir."

Dikatakan put 4 " Ar-Raqiim adalahpara pemilik goa yang kemudian

menuttp dan mengunci merrdca di dalamryra- Ialumasing-masing dai merreka

meqrebutkan amat-perUuatanryra yang terbaik"

Menurut saya (AI Qurthubi): Dalam hal ini terdapat Hrabaryang

bagus yang ditalfirij oleh Ash-ShahihanitTs2 dan kepadanya Al Bukhari

tm Discbutkan olehAn-Nuhas di dalamrcferensi di atas danAs-Suyuthi drdzlamAd-
DnrAlMutt&r(4R12).

tD Sejnmlah atsaf, scmraDya disebutkan oleh lbnuAthiyah (101367).
rm Sejnmlah atsar semun)ra disebutkan oleh lbnuAthiyah (10R67).
tzt $6j 'rnlah abar scmranya disebutkan oleh lbnuAthiyah (lOR67).
rnz Hf, [l Brrlrhari, pada pembahasan tentang jual beli, bab: Jika Seseorang mnjual

Sesuatu Milik Orang lain tanpa lzinya, kemrdian ia Rela. Muslim pada pembabasan

tentarg Dzikfu, bab: Kisah Tiga Penghui Goa dan Bertawasul dengan Amal Shalih
Mereka (Lih. Al-Lu' lu' wa Al Mwj an (2137 8-379).
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m€ngfoili

Su&rkn'm "Allahmen)@aikmtentatgAshhahll*bfi
nannrn tidak meryqaikan tentang ashhabrn Raqiim sama sekali."

Adh-Dhahhak b€rkat4 "Ar-Raqiim adalah sebuah perkampungan di

Romawi, yang t€mdeat s€buah goa dan di dalamnya ada duapuluh satujiwa

seakan-akan mereka itu tidrn sebagaimana gala ashtnbul Kehfi ."r78:! De,ngan

de,mikim, merr*a adalahparaperruda png lain, png mengalami qa png
dialami aslrhabul kahfi . Wallahu a'lam.

Dikatalrm, ",4r-Raqiim nd^lah sebuah lembah di bawah Palestina )ang
di dalamnyaterd4at sebuah go4r7s4 yang diambil dari,s)tit iflttt,
artinya tqat air." Sebagaimana dikatakan,'T{endakrryra engkau masuk ke

d^lm atr Qaqnah)dmmeningga[@ tepia'rn5nr" Derrikim disebutkm oleh

AlGhaauq/i

IbnuAthiyzh tm berkata, 'Sebagaimana png sudah saya dengar dari

banyak orang bahwa di Spn banpk goa yang di dalamnya ada beberapa

mayit Para tetmgga tqat itr menyebutkan bahwamereka adalahAslrhabul

Kahfi . Mereka memiliki sebuah masj id dan bangunan 1ang dinam akan Ar-

Raqiim. kwamerrekajuga ada seekor anjing yang sudah menj adi tulmg-

belulmg;

DAndalusia, delrat Cirmada tepatnya ddrat sebuah desa 1mg bremma

Lausyah t€rd4at sebuah goa yang di dalamnya ada beberapa mayit dan

seekor anjing ymg sdah meaiadi tnlag-belulmg Kdaryakm mereka telah

hancur degingnya sedanglan sebagian yang lain masih utuh. Telah berlalu

rB Disebutkan olehAbu HaySran drdqterm- Al Bahr Al Muhith (6/101).
tzg Aku menguattan pendapat-peirdapat ini sebagaimena yang dikuatkan oleh Ath-

Thabad (15/199),ADNuhas di detxn Ma'ani Al Qw'an @1219) y1itu bahua Ar-Raqiin
adalah kitab. ArNuhas bcdrata, 'TIal itr sangat dikeiral dnlam bahasa (Arab)." Dikatakan,
" OlJt ',*i2 artiqra: ahrmeirulisnya."

trc Ltu- Al Muhorw Al WCi b (lOR7 l).
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beberapa abad yang lalu sedangkan kita belum menemukan orang yang

mengaahui seluk-beluk mereka suna sekali. Sejumlah ormg mengaku bahwa

mereka adalatrAshhabul Kaltfi .

Aku bergabung de,ngan mereka dan menyalaikan mereka pada tahun

504 H. dalam keadaan yang demikian itu. Di atas mereka sebuah masj id,

dekat dengan mereka sebuatr bangunan Romawi png dinamakan Ar-Raqiiln.

Seakan-akan sebuatr istana kuno yang masih tersisa sebagian dinding-

Dia terletak di atas tanatr lapang yang tandus. Di puncak Granada

yang mengarah ke kiblat terdapat sisa-sisa kota tua Romawi yang disebut-

sebut bemama kota Daqps. Kita temukan pada bekas-bekasnya berbagai

keanehan benrpa kuburan dan lain sebagain)a-"

Menurut saya (AI Qurthubi): Apa yang disebutkan Ibnu Athiyah

dari apapng dia lihat diAndalusi4 sesungguhnya semua itu adalah bukan

Ashhabul I(ahfi . KarenaAllah SV/T berfirman berkenaan denganAshhabul

Kahri, @Q3 r*;,lis('A*dt7*,ii;t I *...Dan iika
lramu menyal<sikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka

dengan melarikan (diri) dan tentulah (hati) lcamu alcan dipenuhi dengan

lretahttan terhadap merelca." (Qs. Al Kahfi [ I 8] : 1 8).

IbnuAbbas be*ata kepada Mu'awilah ketikahendak melihat mereka,

"Allah telah me,ncegah orang png lebih baik darimu melalokan hal itu." Hal

ini akan dibahas di bagian akhir kisah.

Berkenaan dengan firman-Ny4 " ...merel(a termasuk tanda-tanda

lrelansaan Kami yang mengherankan." Mttjahid berkata 'Mereka adalah

orulg-ofirng png mena\iubkan."rT86 Demikian diriwalnatkan oleh lbnu Juraij

darinya. Dia berpendapat tidak ingkar kepada Nabi SAW jika mereka itu

menunrtnya mena\iubkan t787 Ibnu Najih meriwalatkan darinya dan berkata

1786 Disebutkan dari Mujahid olehAn-Nuhas di dalamMa 'ani Al Qur'an (41219).
t787 Ini adalah pendapatAn-Nuhas sebagaimana di dalam referensi di atas.
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'Dia me,ngatakan batrwa semua itu bukan tanda-tanda ftebesarat) Kami

(Allah) ymg m€Dakjubk ur"rru

FlmanAllah:

{J'C$'utjir,Ji a; Vy, u$1Jui,-ffi jf6 ,s'tl\)

tliiurl b
*(Ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindang ke

dalan goo, lalu mereka berdoa: uWahai Tuhan karrri berikanlah

rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnohanlah bagi fumi
petunjukyang lurus dalam arascn hami (ini).'

(Qs.AlKahli [18]:10)

Dalmr ayat ini dibalras tigamasalah:

Pertana:Firman Allah SWT, rai{fi J1 21fr 4l \1 *QnSatlah)

tatlrala para pemuda itu rnencari tempat berlindung kc dalam goa."

Diriwayatkan batrwa mereka adalah suafu kaum dari anak-cucu p,ra

bangsawan kota Daqyus, kerajaan kafir. Juga dinamakan Daqinus.

Diriwayatkan batrwa mereka mengenakan tutup kepala dan gelang dari emas

pngme,rniliki liontin Merdcadatangdari Rorrawi ngkemudianmengilarti

agama Isa. Dikatakan pula bahwa mereka itu hidup sebelum zaman Isa.

Wallahu a'lam.

IbnuAbbas b€rkat4 "Satu orang raja di antaraparar{a png bemama

Diqipnus muncul di salah satu kota Romawi ymg disebtrt be,mamaAfsus."

ruE Sebuah atsar yang diriwayatkan olehAth-Thabari (1 5/l 3 l), Ibnu Katsir (5/l 34) dan

An-Nuhas (41220').



Dikatakan pulq'I(ota itu adalatr Tharasus dan kejadian itu setelatr

zarnarL Isa AS. yang kemudian dia memerintahkan agar melakukan

penyenrbahan berhala Sehingga dia menyeru wargan)ra agiu menyerrbatr

beftala Di sana ada tujuh pemda png meqrernbahAllah secaradiamdiam.

Sehingga berita tentang mereka diafukan kepada raja, hal itu meinbtrat mereka

taktrt kepadarya Hingga pada stratu malam mereka melarikan diri. Mereka

berlalu dekat seormgpenggerrbala ngmembawa aqiing dar akhirqra ading

itu mengilcuti mereka lalu berlindung di dalm goa- Raja me,ngikutiryra hingga

ke mulut goa. Dia te,mukan jejak mereka ketika masuk namun tidak

me,nemukan j ej ak kelua mereka Sehingga mereka masuk ke dalamnya dan

Alatr meqi adikan mereka tidak melihat apaprm juga Raj a bertata "Tutup

mults goaurftrkmengunci merekahinggamerdramati kelryrmdatkebausm

didalrnrrya',

Mujatrid meriwayatkan dari IbnuAbbas pulabahwaparape, uda itu

bragana smadengm agama qialangmeqrcmbahbqtaladmmeryunbelih

binatang unhrkryra serta kufur kepadaAllah. Raja yang demikian itu diiluti
oleh wargakota Parapemuda itu memiliki ilmu yang didpat dari sebagian

para hawari - sesuai de,ngan apa png disebutkan olehAn-Naqqasy atau dari

kalargar muhnin rmat-umat sebelum mereka - sehingga menjadikan mereka

beriman kepadaAllah dan berpandangan batrwa apa-apa yang dilakukan

masyarakatnlza adalah kekelinran dan kebunrkan. Mereka selalu berpegang-

teguh kepada agama dm senantiasa beribadah kepadaAllah- Akhiqaperihal
mereka ini diadukankepadardq lalu dikatakankepadaqa,'Sungguhmereka

telatr meninggalkan agamamu dan menyepelekan tuhanmu dan kufur

kepadanla-"

Maka raja minta agar mereka dihadirkan ke majlisnya dan

memerintahkan mereka agr kerrbali mengilcuti agamarya dan meryrerrbelih

hewan rmtuk tuhan-tutrannla- Dia mengancam mereka dengan dibunuhjika

meninggalkan agamanya. Maka mereka berkata kepadanya sebagaimana

diriwayatkan : rpifi ': rp":i.!i tti dS " Tulwn lcami adal ah Tuhan s eluruh
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langit dan bumi" ....hingg^, ?Ffrlli "Dan apabila kamu

meninggallcan mereka" .Diriwayatkan bahwa mereka metrgatakan ucapan

yang derrikim saat tidak bersamaraja"

Maka raja berkata kepada mereka, "sungguh kalian adalah para

pemuda gila yang tidak berakat. Aktr tidak tergesa-gesa terhadap kalian,

bahkan aku akan pelan-pelan saja, pulanglatr kalian semua ke rumatr kalian

dan pikirkan pendapat kalian itu, kemudian kerrbalilah kalian kepada

perintahktr." Ketika itu mereka diberi masa tangguh-

Dalam masapeirangguhan itu rajabepergian sehinggaparapemuda itu

bermugrawarah untrk melaikan diri demi agunamercka Salah seorang dari

merekaberlCIta, "Aktr mengetahui s$uah goa di grrnung fulan Alablo pemah

me,masukkan kambingrya ke dalam goa itu maka kita harus pergt dan

UersmUunyi di dal"'rrn),ahinggaAlah merrberikankemenrogankepadakita'"

Berangt<atlah mereka sebagaimana diriwayatkan sarnbil bermain tongfuat dm

bola Mereka me,mukul-mulorlnya hingga ke jalan png melruju goa itu. Hal

itu dilakukan agar orang tidak menyadari keberadaan mereka

Diriwayatkan bahwa mereka terpelaj a sehingga tiba hari raya di mana

orang-orang menghadiriryra. Mereka me,nunggang binatang tunggangan

bersaura orang ban>rak. Keurudian mereka mulai bemnain tongfut dan bola

sehingga mereka selamat dengan permainarya itu

wahb bin Munabbih meriwaptlrm bahwapadamulanya maeka adalatr

para Hawari (pengilut setia) Isa bin Maryarr png datang ke kotaAstrhabul

Kahfi. Dia (orang pengikut setia) bekerja dengan seorang pemilik tempat

pemandiarlPemilikteinpatpemandianitr.rmelihatbatrwasemuapekerj:umn)'a

mernbawa keberkahan yang sangat besar. Maka dia seratrkan kepadanya

semua urusannya- Duapemuda dari kota menggtahui orang itu sehinggaAllalt

SWT mengenalkan mereka sarnpai aktrimla merekaberiman kepadaqra dan

mengikutinla dengan masrk agamanla- Pergaulan mereka dengannya sangat

populer.

t-:lE



Suatu hari, salah seorang anak raj a dengan seorang wanita datang ke

tempat pemandian itu, hendak berrduaan di dalarrrya. Anak raja itu dilarang

oleh hawri (prap€ngihs setianabi Isa) hinggaiapunmengurungkmniatryaa

Pada kese,mpatan lain anak raj a itu d atanglagS,namun lagi-l€i ia dilarang

sehingga ia pun mencacinya. Dia terus memaksa untuk masuk tempat

pemandian de,ngan wanitapelacur itu. Keduanya pun masuk lalu keduaqra

sailra-sarno mati. IGrena kejadian itu hawari den kawan-kawanqra dituduh

telah membunuh keduanya. Sehingga mereka melarikan diri sampai pada

alfiimya masuk ke dal:Im goa

Ada pula yang berpendapat bahwa kabunrya mereka bukan kare,na

kasusini.rne

Sedangkm tentmg mjing diriwaptkm batrwa anjing itu adalah mjing

be,rbunrmilikmerreka

Diriwayatkan batrwa dalam perjalanan, mereka berjumpa dengan

seorarg penggembalalmg merriliki seekor arjing Penggunbala itr mengihrti

merreka krena admy'a kesesuaian dengar pendryat mercka Dengan demikian

maka anjingnya pun ikut bersama mereka Demikian dikatakan oleh Ibnu

Abbas. Nama anj ing itu adalatr Hamraru namun dilCItakan pula Qithmir.

Sedanglon rvrro-Dirn&Ashtrabul Kahfi itu adalah narna-nama asing.

Sanad rmtuk mengetatruiqra lemah.

Adapun yang disebutkan olehAttr-Thabarit?eo adalah sebagai berikut:

Maksilimina, dia adalah orang yang paling tua dan juru bicara mereka.

t78e Kebanyakan para pakar tafsir menyebutkan ciri-ciri Ashhabul Kahfi, siapalah
mereka, bagaimana mereka pergi menuju gua dan lain sebagainya. Namun semua ini
adalah pendapat yang tidak bisa diketahui kepastiannya kecualijika bisa disandarkan

bahwa bagairna"a mereka inr dan bagaimana mereka kabur, dan cukup dengan apa yang

disebutkan tentang mereka oleh Al Qur'an Al Karim dan tidak ada alasan untuk
rremaparkan kisah-kisah ini.

tN Litrn. Jami' Al Bayan (l 5 I 133).
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Kemudian Mutrsimilina dan Yamlilfi a. Dia adalah orang )ang peryi ke kota

dengan membawa uang logam ketika mereka bangkit dari tidur panjang

mereka Kemudian Marttrus, Kasyrthus, Dinamus, Yathunus dm Bainurus.

Muqatil berkata "Anjing itr adalatr milik lvlalsilimina Dia "dalah orang

)ang paling tua dan p@ilik l@nbing."

Ked.ua: lyatini tegas berkenaan de,ngan melarikan diri demi agama

dan meninggalkan keluarg4 anak-anak, kerabat, kawan-kawan, kampung

halarnaru harta b€rd4 karena takut fitrah dan hal-hal 1ang mengkhawatirkan

Nabi SAWjuga telatr pergi dan melarikan diri derri agamanya. Demikian

jugapara sahabat beliau. Beliau duduk di dalam goa sebagaimanatelah

dijelaskan di muka dalarn suratrAn-Nahl.rTer Allah SWT telah menegaskan

akar hal itu dalm suratr Braah (At-Taubahlttrz sebagaimmatelah dijelaskan

di mtrka. Kemudian mereka meninggalkan kampung halamanny4 tanah,

rumab, keluarg4 anak-anak, kerabat dan para satrabat dengan penuh harap

keselamatan atas agarnanya dan selamat dari fitnah yang ditimbulkan oleh

orang-orang kafir. Sehingga mereka tinggal di pegunungan, masuk goa,

mengasingfan diri dari manusi4 dan menyendiri dengan sang Khaliq.

Melaikan diri dari orang ztralim adalah sunah pra nabi Dmikian juga

para wali. Rasulullah SAW telah mengutarnakan uzlah (mengasingkan diri)

pngjuga diutamakm olehjamaah para ulama apalagi ketikamuncul befta,gai

macirm fitrah dan kerusakan karena ulah manusia. Allah SWT telah

menegaskan tentang hal itu dengan firman-Ny4 ,-i$fi j1\;jL *Uot,

carilah tempat berlindung ke dalam goa itu."

Para ulana berkata'Memisahkan diri dai orang lain sesekali di grmung

danjalan setapalg sesekali di pantai dan perbatasarl sekali di nrmatr." Telah

rTer Lih. Tafsir ayat 8l dari surahAn-Nahl.
t7e Lih. Tafsir ayat40 dari surahAt-Taubah.
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disebutkan dalam sebuah lfiabar,

,,!ilfJ,;f t g;tgJ'Jrft

" Jika terj adi fitnah malca ab aikan temP atmu dan tahan lis anmu. "

Tidalc dilfiususkan suatu tempat terte,lrtu. Sekelompok ulama telah

menjadikm "-latr (mengasingkan diri) menjarhi kej atratr dm prapelakmya

dengan hati dan amal nyatamu jika engkau b€rada di tengAh'tengah mereka

Ibnul Mubarak ketikamenafsirkan uzlah me,lrgatakan,'Englau taap

bersma orang banlalc Jika mereka berkecinpung dalun dzikir kepadaAllah

maka masuHah be,lsama mereka Jika mereka berkecimpung selain itu maka

dianlab."

Al Baghawi meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAWbeliau

bersabda,

,?;t'u ,Wf Prif ,b'1; orlt'uti ,s$ r'F(
ijrif *'7r't'@F-vs.

"seorang mubnin yang bergaul dengan orang banyak dan sabar

menghadapi siksaan mereka lebih utama daripada seorang

mubnin yang tidak beryaul dengan orang banyak dan tidak sabar

menghadapi siksaan merelca. " I 7e3

r?e3 Sebuah hadits yang disebutkan oleh As-suyrthi dalam Al Jami' Al Kabir @606)
dari riwa>,at Ath-Thabali di dalam Al Kabir. Juga oleh Al Baihaqi dalam As-Suan
tentang Ibnu Umar dan dari riwayatAhmad danAl Baihaqi, dari seseorang, dari para

sahabat. Juga disebutlan di dzlam Al Jami ' Ash-Shaghrr nomor: 9 I 54 pada Almad dan

Al Bulfiari pada pernbahasan tentang Adab. Scdangkan At-Tirmidzi dan Ib,nu Majah

dari Ibnu Umar dengan tidak memberikan nunusan sedikit. Lih. Hamisy Al Jami' Al
Kabir(2J6OQ.

ta..
a$l eiK tr1
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Juga diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

ol!cll.' ctl. I .c

""e-*qP,etrf.
" Sebaik-baik tempat ibadah orang-orang mulonin adalah rumah-

nlmah merelca."t7e1

Hadits ini dari hadits-hadits mursal NHasan dan lain-lainnla

Sedanglon Uqbatrbin Amir berkata kepada Rasulullah SAW

lrlt1. |flL 'A;f e* U :J6 tlur J?, r;- ir3r t1

'4;;V * *ttt|fiUa:t
"Apakatr keselamatan itu watrai Rasulullah?." Maka beliau bersaMa,

r'6,

Beliau SAWjugabersabda, "Akan datang kepada manusia suatu

masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing

yang dengannya dia menelusurijalan setapak di pegunungan dan

r7s Hadits denganlafazh , ,ei, gttb 'c,'t}t (Rumah-rumah adalahtempatibadah
kaum muloninrz). Oleh sebafian orang disandarkan kepada Ath-Thabrani dari Abu
Umamah. Sedangkan pada Al Askari dari hadits Al Hasan dengan lafazh:
Lt...'rE ,y'tlt *'*'e, ts"toitt-baik tempat ibadah seorang pria adatah
rumahnya...... dsr). Disebutkan olehAs-Sakhawi dalamAl MaqadhidAl Hasanah dengan
nomor: I 258 dari berbagai jalur.

t7e5 HR. At-Tirrnidzi, pada pembahasan tentang Zuhud, bab: Riwayat tentang Menjaga
Lisan (4/605 nomor: 2406).

"Wahai Uqbah, tahan lidahmu, hendalotya kau merasa luas di
dalam rumahmu dan menangislah karena kesalahanmu."t7es

,tr"s, J6 ?Lt;)
2ct.
'..e d.rJ.r ;ua). .-.'J.' FtEt;'
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letak-letakdaerah sambil melarikan diri dcngan agamanya dari

berbagai fitnah. " t TecE{R. Al Bul*Iari.

Ali bin Sa'ad menpbu{kan dari Al Hasan bin rWaqid dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda,

t'i6 '*$ iil. * '";t iVt ;y L l-rtt ,i\

)Vtc:lsi, G'J$b
"Jil(n telah tiba tahun seratus delapan puluh maka telah halal di

kalangan umatku hidup merabuiang, uzlah dan kcrahiban di

puncak-puncak gunung. " t 7 e7

Ali bin Sa'ad juga menyebutkan dari Abdullah binAl Mubarak, dari

Mubarak bin Fadhal*, dari Al Hasan yangdimarfir'kan kepada Rasutullatr

SAW, beliaubersabda

t?e6 HR. Al Bukhari dalam sejumtah terrpat dalam Shahihnya. Di antaranya pada

perribahasan tentangAwal Penciptaaq bab: Sebaik-baik Harta Muslim adalah Kambing

yang dibawa Menelusuri Gunung. Juga ditakhrij olehAbu Daud dan Ibnu Majah pada

pembahasan tentaag Fitnah. Sedangkan An-Nasa'i pada pernbahasan tentang Irnan.

Lalu Malik pada pembahas.an tentang meminta izin, bab: Riwayat Tentang Kambing.

KernrdianAhmad di dalarnl/ Musnad (316).
rD7 Sebuah hadits dengan lafazh:

,l+it aii\ & -*tti'i'iir2l;;!ir # 'd, ti 'l; 'rt,rfirt ;it S ul 6t

"Jika englrou tetap di tengah umatlat selama tiga ratus tahun malca telah dihalallcan

untuk merelca hidup membujang, uzlah (mengasinglan diri) dan lcerahiban di atas

puncak-puncuk gunung. "
HR. Al Hakim dalamAt-Tarikh, Al Baihaqi pada pembahasan tentang Zuhud, Ats-

Tsa'labi,Ad-Dailarni dari IbnuMas'uddandisebutkan olehlbnuAlJauzi dalamsejumlah

pembahasan Lrh. Karu Al' Ummal (l I /l 45 nomor: 30670).
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lG.tjr a:4 e'b^ ok dr'i'& il tp gss s:i-
la 19. I
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w.w_
"Alran datang kepada semua orang suatu masa di mana orang

yang beragama tidak selamat agamanya keanali orang yang lari
demi agamanya dari puncak ke puncak dan dari batu ke batu.

Jika telah demikian kejadiannya maka kehidupan tidak akan

didapatlran melainlan dengan mal<siat kepada AAah. Jika telah

demikian lrejadiannya malca terjadilah hidup membujang. " Para

sahabat bertaqa, "\Mahai RasulullalL bagaimaname,rnbujang itu halal

sedmgkal engkaumerrerintahkmkepadakarni agarmenikatr?". Beliau

menjawab, "Jika telah demikian yang terjadi maka kebinasaan

seseorang ada pada kedua tangan kedua orang tuanya, jika dia

tidak memiliki dua orang tua, maka kebinasaannya ada pada

kedua tangan istrinya, jika dia tidak memiliki istri, maka

lrebinasaannya ada pada kedua tangan analotya, jika dia tidak

memiliki anakmaka kebinasaannya ada pada kedua tangan para
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lrerabat dan tetangganya." Para sahabat berkatq 'Bagaimana hal

itr terjadi, wahai Rasulullah?'. Beliau menja*rab, " Mqe*a mqtela n)n

dengan sulinya kehidupan dan membebaninya dengan apa-apa

yang tidak mompu ia lakukan. Maka ketika demikian dia

mengeluarkan segala apa yang dirinya binasa di dalamnya."tTes

Menurut saya (Al Qurthubi): Kondisi manusia sebagaimana

disebutkan dalam masatah ini sangat be,nrariasi. Betrya banyak orang yang

merriliki kekuatarufuk tinggd di dalarr goa-goa dm gurung-gmmg sernua

itu adalahkondisi png paling tirryei 1ane t€lah dipilih olehAllah untuk Nabi-

Nya SAW di masa awalnya, dan menegaskannya di dalam Kitab-Nya

dengan me,nginfonnasikan tentang para pemuda sehingga Dia berfirman,

,#J jfri? f;i $l (.r:& c5 i4fot rft " Dan apabita kamu

meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, Maka

carilah tempat berlindung ke dalam goa itu. " Betapa banyak orang yang

uzlah di dalnrlnrmahq'aadalatrperbuatar ngpalingringrodmpalingmudatt

Sebagaimanaparatokoh dariAhli Badar telah melakukanuzlah dengan tetap

di rumah mereka setelah terbuntrhnya Utsman sehingga mereka tidak keluar

kecuali menuju ke kubur mereka Betapa banyak orang perte,ngahan antara

kedua kelompok di atas namun dia memiliki kekuatan png dengannya dia

bisa sabar dalam bergaul dengan orang banyak dan menghadapi siksaan

mereka Sehingga diabersuna me,rreka dalam aspek lahir nanun bertentangan

de,ngan mereka dalam aspek batin.

Ibnul Mubarak menyebutkan,'w'uhaib bin Al Wardi menyampaikan

hadits kepada kami dengan mengatakan: Datang seseorang kepada Wahb

bin Munabbih lafu b€*at4'Sungguh orangorang telah terjerurnus. Sdmgkal

tm I{R Abu Nu'aim dalam ,{ I Hilyah, AlBaihaqi dalam Sunanryra pada pcmbahasan

tentang Znhud, Al Khalili danAr-Raf i dari Ibnu Mas'ud .Lih. Karu Al 'Ummal (ll/154
nomn31008).
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akutelahberbicarakepadadirilrusendiriuntuktidakbergaulde,nganmereka'.

lvlaka dia menjau/ab,'Jangan lakukan ! sunggUh engf,au trms baryak bersama

orfirg-orang dan mereka tranrs banlak bersammru Englau memiliki sejumlatt

kebutuhan pada merek4 dan mereka juga memiliki sejumlatr kebutuhan

padarnu. Akan tetapi jadilatr engkau di tengah-tengah mereka tuli yang

mendengar, buta yang melihat, diam lang berbicara'.

Telatr dikatakan, "Semua tempat yang j autr dari orang baryak adalah

masukkategori gunung-gunung danjalan-jalan setqak" Seperti melakukan

I'tikaf di masjid-masjid dan setalu be,rada di pantai mtuk menj aga perbatasan

(dari serangan musuh) dan dzikir. Tetap tinggal di dalam rumah karena

melarikan diri dari kejalratan olang. Bahkan telah ada sejumlah hadits yang

me,ny$utkanjalan setryal(, gurung-gurung dan mengilarti jalarrya karnbing

- wallahu a'lam - karena semua itu adalah tempat-tempat yang pada

umurnnya digunakan untuk melakukan uzlatr. Maka setiry tempat pngjantt

dari orang banyak masuk ke dalam makna uzlatr. Allatl-lah Pe'lnberi taufiq

dan pada-Nya penj agaan.

Uqbatr binAmirmeriwalatkar dan mengatakan: Akupemah mendengu

Rasulullah SAW bersabda,

g>$u o;ri JAt -*3 ,i,; e f ,.*rr; 't!t +;-. r- ,, , c . ,4. t , c.

i>,*st ;!" i'4:- ,s* J\rtlri ,pi'"* isr J'i ,ii:t
t t,.
aA.*

c.), .'-t ,1 t 1... .
$#. oli ,tc O- r-.rt,..,-

"Rabbmu takjub kepada seorang Penggembala kambing di atas

lerengtTee gunung yang ,nengumandangkan adzan untuk

nes ilrb dengan fathah pada huruf s)llttt dan kasrah pada huruf zia' : Irreng-dari
lereng-iffsng gtmung,iuga yang merupakan bagian dari puncaknya. Dikatakaq "iA3
bagian prmcang gunung". (Al-Lisan, ,*J).

.4:*.Jl
of,
:tJ



menunaikan shalat lalu dilanjutlcan dengan menunaikan shalat.

Malra Altah Ta'ala befirman, 'Lilntlah oleh kalian (para malaikat)

seorang hamba-Ku yang mengumandangkan adzan lalu
menunailcan shalat karena tahtt kepada-Ku dan Aht telah ampuni

hamba-Ku dan Aht masuklcan dia kc dalam surga. "'600 HR.l{n-
Nasa'i.

Ketiga: Firman Allah SWT: f,s|1Utl ,y 6 Gi,,j "Dan
s emptrnalranl ah bagi kami p etunj uk yang lurtts daiam u* on't-*i (ini)- .

Ketika mereka lari dari orangorang png merrbunurya, mereka sibuk berrdoa

dan berlindung kepada Allah SWT lalu mereka berkata,
*''r?j *'i nt.4l;'li$ (Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat lcepada

kami dari sisi-Mu)", maksudnya, ampunan dan rezeki,
*lai3 6il e6Il;$ (dan sempurnakanlah bagi tumi petunjukyang

lurtu dalam urusan kami (ini))", yakni: taufik unhrk selalu di jalan yang

hrru$

Ibnu Abbas berkata "Jalan keluar dari goa dan dalam keselamatan."

Ada png berpendapat'Dengan de,rnikian maka makranya adalah batrwa

beliau SAWjika te,rtimparmr masalah maka segera me,lLuraikan shalat."

tr'lrmanAllah:

@t1r'rb 3*# A'rftit; WWin
uMaka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam goa itu.)'

(Qs.AlKahfi [18]:11)

troo I{R4a-]r[3sa'i, padapembahasantentangA&aru bab: MengumandangkanAdzan
bagi Orang )ang Hendak Shalat Sendirian (720). SdanglsnAbu Daud pada pembahasan

tentang Safar, Ahmad pada Al Musnad (4I 45).

"o' ?l TU : Jika mmcul dalam diri beliau suatu kepentingan atau jika beliau tertirya
ftsssdihan. Hadits ini telah berlalu takhrijnya.
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Ini merupakan ungkapanAllah SWT png me,lnbuat mereka tertidur.

hi adalah salah satu kefrsihm png ada di dalamAl Qur' an yang menegaskan

bahwa orang Arab tidak mampu merrbuat ayat yang sepadan de,ngaonlra. I u

Az-ZulSajberkat4'Maksudqa, IGmi cegah mereka dari kemampuan

mendengar." I(are,na orang tidtrjika mendengar sesuafu maka dia akan

bangun lbnuAbbasHah, "I(mi fifip telinga-telingamereka dengartidlrr."

Maksudnya, Kami tutup telinga-telinga mereka dari suara yang mampu

menenrbuskedalmnya-"

Ada pula yang berpendapat, 'Makna:'rgltit; W Uirt (Maka

Kami tutup telinga mercka) adalah: maka Kami kabulkan doa mereka dan

Kami jauhkan dari mereka kejahatan kaum mereka lalu Kami tidurkan

mereka" Semua makna di atas saling berdekafan-

Quthrub berkata, "[ni sebagaimana ungkapan orang Arab:

*:jt fr ,P h\i e*(sangpemimpinmencegahra\atnlame,nrbuat
kenrsakm). ,61 .J 'n piiUr ,* ,r- ,F '#r t*(smgtuan
me,ncegah budalrryra bertindak sesuatu dalarn perrdaganganrya)."Al As\ilad

bin Ya' fur png buta berkata,

rtLtru. ?'r*i'*U? P)Fr o::
Di antara berbagai kcjadian ahr tak pedulikan bahwa aht

dicegah bepergian dengan ditutup berbagai penghalangt 80i

tE02 SyailfiAsh-Shabrmi dalam komentarnya atas Ma'ani, karya An-Nuhas (41220),

setelah menukil dariAl Qurthubi pendapat yang bagus ini dia mengatakaq 'Kaia 6.?
adalah sebuah isti' arah yangsangat indah untuk tidur yang sangat pulas. Tidur panjang
yang mereka alami itu diserup"kan dengan penutupan telinga sebagaimana kemah
diserupakan dengan penduduk. Diungkapkan dengan Ljb untuk menunjukkan
kekuatan apa yang menjadi pengalaman mereka itu."

t803 Sebuah bait yang dijadikan dalil pc'ngpat olehAbu Hay5ran di dalanAl Bahr Al
Muhith(6/ro3).
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Adryrnpengkhussmpenyeh*mtelingakacnatelingaadalah mggota

badan yang darinyatidur akan mengalami gangguanjikame,rdengar sesuatu.

Sangat j arang seseorang terj aga dari tidumya melainkan dari arah telingaqra

yang me,nde,ngar sesuahr. Tidak bisa dipastikan bahwa seseormg telah tidur

melainkm setelahtelingaqratidak berfrmgEi.ts Di antarapeny*utm telinga

adalatr dalam sabda beliau SA'mf,

,if eir63r 5; ll,url
*Itulah orang yang telinganya dikcncingi syetan."r86

Dalml hadits ini Rasulullatr SAW menyinggung seseormg )ang sangat

pmjargtidrn sehinggatidakmelakukrrqiymullail.

Sdangkmt3'tb"Bebaa@'.lmadalahna'a,(sifrt)bagisrzrn(tahun).

Maksudnp, dalam beberapa tatnrn yang terhihmgtsG. Maksud ungfryan itu

adalah menunjuk*an jumlatr yang 'banyak'. Karena sedikit itu tidak

menrbutulrkan bilangan dengan alasan telatr diketahui. tt;Si adalah masMar

Sedangkan ',rAi aillahrsz lang dihitung seperti 'e;$i @engecekan) dan

'h$i(sisaair).

Abu Ubaidah berkata " l|'tb (beberapa) manshub l<arenamashdar."

Kemudian suattr l€umb€rpendryat, setelah ituAllah SWT mer{elaskmjunlah

tatrun-talrun itq sehingga Dia berfirm a.n, <)*, *V:rfi # A\HS
@ 64 |till'iy "Dan mereka tinggal dalam goa mereka tiga ratus tahun

dan ditambah s embilan tahun (lagi) ;' (Qs. Al Kahfi [ I 8] : 25)

I tor Dernikian dikatakan oleh Ibnu Athiyah dr dalam Al Muharrar Al Wajiz ((10137 l) .

It06 Sebuah hadits shahih yang telah berlalu takhrijnya.
t806 Lido. I' rab Al Qur' an,karyaAn-Nuhas (21 499).
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F'imanAllah:

@ fil t-g q g;f #g lsl izs.'iis$. *
oKemudian Kami bangunlcan mereka agar Kami mengetahui

manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam

menghitung berapa lama mereka tinggal (dalam goa itu).'
(Qs.AlKahli [18]:12)

Firman Allah SWT: '# f "Kr*udian Kami bangankan

mercka" .Malest&tya,setelah tidur lama mereka Dikatakan bagi orang png

dihidupkm ataudibmgunkm dari tidurrryra'dibanglotkan', katenadia sSelum

itu dicegah untukbangkit dan b€rtindak

FirmanAllahSWT: A;f ,i;.{, t Li lU,"AgarKamimengetahui

manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam

menghitung!' . iZJ-"Agar Kami mengetahrzf ' adalah suatu ungkapan lang
menggarnbarkan te,ntang keluarnya sesuatu kepada wujud nyata dan kasat

mata. Yang demikian ini sebagaimana halnya ungkapan orang Arab,

matrsudnp, agar Kami mengetatrui bahwa yang demikian itu ada Jika tidak

makaAllah sWTmengetatrui kelompok manayangpalingbenarmengtritung

Ilrasa

Az-Zuhri mernbacanya:'glir!. (agar Dia mengaahul rffi deirgan hr.rnrf

ya'. Sedangkan Al flizbaanartinladuakelompok. Makna eksplisit alat ini

adalah bahwa satu kelompok dari prape,rnuda itumeryangfuabahwamereka

sebentar saja tinggal (di dalam goa). Sedangkan kelompok kedua adalah

maqarakat Madinatr png mana para pemuda dibangkitkan di masa me,rek4

tto qira'ah ini disebutkan oleh IbnuAthiyah didalamAl Muharrar Al Waiiz (l0l37l)
danAbu Hayyan drdalanAl Bahr Al Muhith (6/103).
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yaitu ketika di kalangan me,reka me,rniliki sejarah tentang seluk-beluk para

pemuda itu. Yang demikian ini adalah pend4atjumhur dari kalangan para

ahlitafsir.t8B

Suatu kelompok me,lrgatakan,'T(eduanya adalah dua kelompok dari

orang-orang kafir, keduanya berbeda pendapat tentang masia asbhabul

kah.fi."rm

Ada pula yang berpendapat, 'Mereka adalah dua kelompok dari

kalangm kann rrlUlaninin"r t to

Ada pula png mengatakan bukan demikian, )ang tidak berhubungan

dengro lafrz.h-lafizh ayat

A;f (menghitung) adalah bentuk kata kerja lampau. Sedangkan

(if Qama masa tingga[),manshub sebagai objek. Demikian dikatalcan

olehAbuAIi.

SedangkanAl Farra' berkata" " Manshub sebagai tamyis."rtn

Sedangkan Az-Zrryajberkata, " Manshub karena berfungsi sebagai

zlnrfseteragm\'. I\daksu&rya, kelonpok mma png lebih tepat menghitung

berapa lama mereka berada dalam masa itu.

At Amad dalah tuj uan. Muj ahid berkata, " (iI gama mereka tingat)

artinya: bilangan masa."r8r2 hi adalah tafsir dengan makna yang saling

berdekatan.

Ath-Thabari rsr3 berkata, *(i1 (lama mereka tinggal) adalah

tw Lih. Al Muhanar Al Wajb (10/371).
r@ Keduanya disebutkan otehAl Mawardi di dzlan An-Nukat wa Al'Uyun (2/466).
rsto Keduanya disebutkan olehAl Mawardi di dalam An-Nukat wa Al'Uyn (21466).
tttt Lih. Ma'ani Al Qur'ankaryanya(21136).
rs'2 Disebutkan olehAth-Thabari dari Mujahid'(l5ll37),Ibnu Katsir (5/136),An-Nuhas

(4 / 222\ dan AbnrHaryan (6/ 1 05).
t8t3 Ini adalah salah satu dari dua aspek yang keduanya disebutkan olehAth-Thabari

[4



manshub karena kata 1-r4 @erdra tingga[)" .

IbnuAthiyah tatr 6erkata, 'TIal itu tidak tepaf'.

Sedangkan orurg yang mengatakan bahwa dia manshub karena

sebagai penjelas maka diame,nemukannya dari kesenjangan Uatrwa 6if tiAat

akan terjadi dalrrrr,f il ntba'f melainkan sangat langka A;i (manghitung)

adalahf il ntbat. Ini terkadang dibantah dengan dikatakan, bahwa 6if
dalam f il ruba'i sangat banyak. Sebagaimana ungkapanmu:

fl, t(ni df;tt a$rbl 6 (Apa yang ia berikan demi harta sedangkan

ia diW kebaikan). Selain itu Rasutullah SAW ketika me,nlrebutkan ciri-ciri

telagaqabersabd4

,ut n'A.(i:jt,
* Airtrya I ebih putih daripada susu."

tr'imanAllah:

#ii: qrt i r-s; 
-^*'i)"FV 

phl1 4L Jt
,t

@.s-
"Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benan

Sesunggahnya mereka adalah pemuda-pemada yang beriman

kepada Tuhan merekq dan Kami tambah pula untak mereka

petunjahD (Qs.AlKahli [18]: f3)

dalam tafsirnya (l5ll37). Dan dia telah mengukuhkan aspek yang lain dengan
mengatakan, "...hendaknya menjadi manshub sebagai tafsir frrman-Nya: ;1if
(menghitung). Seakan-akan dikatakan, "Mana di antara dua keloupok png paling benar
bilangan nrasa tinggal mereka." lnilah yang lebih utarna di antara dua aspek dalam hal ini
yang paling benar, karena para pakar tafsir menafsirkan demikian.

tsta Lfr,. Al Muhanar Al Wajb (10137 2).
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FinnanAllahsWr: {V itJ L{tb Jt ;i"Kamikisahtan
kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar." Ketika firmanAllah

SWT: ,H. b;I ,;fi !91 "Ago, Kami mengetahui manakah di
antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung"

menyebabkan terjadinya perdebatan berkenaan dengan masa tidur para

pemuda itu, makaAllatr ikuti dengan berita bahwaDialb 'ala mengetahui

seluk-beluk mereka png be,nar-benar terjadi di kalangan mereka

FirmanAllah SWT: 1;1 'A"sesunggulmya mercla adatatr pemuda-

pemuda." Maksrdtya,omng{r:mg muda dan sedikit usia Mereka dit€trykan

dengan ciri muda ketika mereka beriman dengan tanpa pemantara- Demikian

juga pakar bahasa berkata bahwa pokok kepemudaan adalah iman.

Al Junaid berkat4 'I(epemudaan adalatr kesanggupan me,nrberikan

bantuan dan mematmn diri dari hal-hal png meqrakitkan serta meninggalkan

kelul n"

Ada yang berpendapat, 'I(epemudaan adalah menjauhi hal-hal yang

haram dan menyegerakan hal-hal yang terpuji."Adapula yang berpendapat

definisi lain selain sennra ini.

Pendapat ini sangat bagus sekali, karena dia bersifat umum dan

mencakrp se,nrua makna png telah disampaikan tentang kepemudaan.

FirmanAllah SWT: ,s'i .#tfi"Dan Kami tambah pula untuk

merclca petunjulc" Maksudnla, Kami mudahkanbagi merekauntuk berarnal

shalih berupamemutuskan hubungan dengan semwuD,a selain hanya dengan

Allah SWT dan menjauhi orang banyak dan Zuhud dari kese,nangan duniq

maka inilatr tarnbalran pada iman mereka- r8r5

SdangkanAs-Suddi berkata,'Mereka ditarnbatr p*unju*nya dengan

seekor anjing milik penggernbala ketika orang-orang mengusirnya dan

Itr5 Diabe?keta, "Kamitarnbahpadamereka" dantidakmengatakan, "Diamenambah
pada mereka" karena dalam ucapan U terdapat keagungan dan kebesaran.
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mele,rnparinya karena takut dia akan menggonggong kepada mereka dan

membargunkmmerel(a"

Ivlaka mjing itrryun mengangfut kedua tanganrgra ke largit seperti orang

berdoa sehingga dia dijadikan mampu berbicara olehAllah'Azza wa Jalla.

Diapun berkata,'lMahai kaum ! kenapa kalian mengusirku, ke,lrapa kalian

melenryaik4 kaqalcalimmernulorliku! Makad€rniAllalr, akutelahmengsnal

Allah empatpuluhtatnrn sebelum kalian mengenal-Nya. Dengar kejadian rtq
Allah SWT menmbah pehrnjuk mereka

XlrmanAllah:

d ,7irfi't.p":i-ilT S: dsl;ui1;Lr\l*fi Ub tif45

@ WLld*i"W)-+:3,v$i
"Dan Kami meneguhlcan hati mereka diwaHa mereka berdirir lalu

merekapun berkata, 'Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan

bumi; kami sekali-kali tidak rnenyera Tuhan selain Dia.

Sesungguhnya kami lealaa demikian telah mengucapkan perkataan

yang anat jauh dari kebenaran'." (Qs. At Kahli [18]: la)

FirmanAllatr SWT: ;f.$ UbGLb3 "Dan Kami meneguhkan hati
merel(a".Ungkapan png menunjukkan kekuatan kehendak dan kekuatan

kesabaran yang diberikan oleh Allah kepada mereka sehingga mereka

m€ngagkT di hadapmoralgorangl€fir,, l,*i j rfiY6,p,.a: l,ti $: dS
6J"t" Q Clt 3ii Ql +s3 ct: "Ttuhan kami adalah Tuhan seluruh langit
dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia.
Sesungguhnya lcami kalau demikian telah mengucaplan perkataan yang

amat jauh dari kebenaran".Kelika sedang bergejolak kegalauan sehingga

jiwa menjadi ringftih, sampai menyenryai rangkaian sesuatu png mulai pudar,
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maka ketegasanjiwa dan kehe,lrdak png luat menjadi sesuatu png sangat

bagus dan menyenrpai sebuatr ikatan yang kuat, sehingga dengan demikian

sampai dikatakan, * lW, J4rti Oyi (Si Fulan teguh pendirian) ketika

jiwanya tidak tercerai dalam kegalauan, dalam peperangan dan lain

sebagaiqa."r8r5 Yang d€xniH,an itu pulalah keteguhan yang ada di dalam hati

ibuMusa

FirmmAllah SWr: il$lT * i?$'e,fi ;* LtS*Dan ttntk
mengtatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kaki

(mu)",*bagainanatelahdijelaskandimuka

Firman Allah SWT: lSut \;li \1*Ot waWu mereka berdiri, lalu

mercka pun berlata" . Dalam potongan ayat ini terdryat dua masalah:

Pefiama: Firman Allah SW'T: Uti it lrltfr "Ot waldu mereka

betdiri, lalu merckn ptn berlatd' me,ncakup tiga buah malan:

l. Ini adalah ciri berdiri mereka di hadapan seorang raja kafir -
sebagaimana telah dijelaskan di muka. Ini adalah berdiri yang

membutuhkan keyakinan dalarn hati di mana dengan itu mereka

mene,ntang agama sang raja dan me, rolak kewibawaannya demi Dzat

AllahrsrT

2. Sebagaimana yang dikatakan bahwa mereka adalah anak-anak

pembesar kota itu. Lalu mereka keluar dan bergabung di belakang

kota itu dengan tarpa ketentuan lama waktu- Orang png paling tua di

antara mereka berkata, "r{ku dapati di dalam diriku batrwa Rabbku

adaleh Rabb 1mg memiliki langit dan bumi". Allhimya mereka belkat4

'Kamijuga demikiar. Kami me,lre,lnukan png demikian di dalamjiwa

kami." Al Hasil mereka bersama-sama bangkit lalu berkata,

t8t6Ltu Al Bahr Al Muhith (6/105) dnFath Al Qadir (31387).
rsu M,kn,r ini disebutkan oleh lbnuAthiyah (10/373), Abu Hayyan (6/105) danAsy-

Syaukani(3887).
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6"u fi rS *frll +:3,y l'; i,!,yi$'r,.p,'e;:,fr g3 d6
"Tuhan lcami adalah fiihan seluruh langit dan bumi; lcami sekali-

kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya lami lalau
demikian telah mengucaplcan perkataan yang amat jauh dari
kcbenaran. " tat 8 Maksudnya, jika kami menyeru tuhan selain-Nya

maka artinya kami telah me,ngatakan dusta dan mustahil.

3. Diungkapkandengankata'b€,rrdti' untukmenunjul&m'kebangkitan'

mereka dengan ke,mauan keras untuk melarikan diri menuju kepada

Allah SWT dan meninggatkan semua manusia Sebagaimana engkau

katakan, *tk ;t ji;t:rt i6 lseseorangberkemauankeras unhrk

melakukan hal lsrtentu;. "t e t r

Kedua: IbnuAttriph I 820 berkatq'Kalangur ahli tasawwufmengaitkan

antara berdiri seraya berbicara dengan ucapan merek4 ,p"iAi t 3 ti3

,fi$ft "Tuhan kami adalah fiihan seluruh langit dan bumi."

Menurut saya (Al Qurthubi): Ini keterkaitan yang tidak benar!

Merekaberdiri lalu menyebut namaAllah karenahidayah-Nya Dan mereka

berspktrr karena mereka diutamakan dengan dianugeratri kebaikan dan

kenikrratan-Nya. Kemudian mereka memperhatikan diri mereka sendiri

dengan memastikan untuk selalu bersama Rabb mereka sekalipun dinrndung

rasa takut kepada kaumnya. hi adalah sunnatulla& dalam diri para rasul,

para nabi, orang-omng utama dan para wali.

Bagaimanahal inijikadit<aitkm denganmerekalangmengfoentakbumi

dengan kaki-kaki dan mereka yang menari dengan lengan-lengan baju!

Khususnya di zaman sekarang ketika mereka mendengar suara yang indah

rErr Disebutkan olehAsy-Syaukani di &lamreferensi di atas.
r8te Makna ini disebutkan oleh IbnuAthiyah dr dalamAl Muharrar Al Wajiz (101373)

danAbu Hay5ran dalamAl Bahr Al Muhith (6/106).
twLfln. Al Muharrar Al Wajiz (101373).



dari parabiduan darbiduanita SangatjautrMda! Antarakeduanya adalatt

antara bumi dan langit. Padahal yang demikian itu hararn menurut jamaalt

para ulama Sebagaimana akan dafang penjelasamla di dalam surah Ilqmaan

in-rya AllahSWT, juga telah berlalu penj elasannya ketika menjelaskan i*
(Maha,sua)di dalam firman-$a 1,3\rt C ria Si Lt "Danianganlah

lramu berjalan di muka bumi Ini dengan sombong." (Al Israa' llTl:37),
yang dirasa zudah sangat cukup.

ImamAbu BakarAth-Thara.susi )ang ditaq,a tentang sufi slne berkata

'Adryun taian danbersenangsenang mula-mula diadakan oldtparapengilat

Samiri, karena mereka telah me,rnbuat patung alrak sapi png memiliki tubuh

(tiga dimensi) dan memiliki suara lalu mereka bangkit untuk menari di

sekelilingqradanbersenang:senang. Perbtratanyangderrikiarituberasaldari

agama orang-orang kafirdan parapenye,rnbah anak sapi sebagaimanapng

akan datang penjelasannya."

FirmanAllah:

e,iJ!, 4iL 3r;15 {i"iav --*.t3,y l;igt tii r* g"

61;fi e BA,--',:r,li#"V
"Kantm kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai tuhan-tuhan

(untuk disembah). Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan

yang terang (tentang kepercayaan mereka)? Siapakah yang lebih

zhalim daripada orarrgerang yang mengada-adakan kebohongan

terhadap Allah?." (Qs. Al KahIi [18] : 15)

FirmanAhh SWT:'z4t; ;a.e3,y l;ih Ci r,Jy"Kawn lwmi ini

telah menjadikan selain Dia sebagai tuhan'tuhan (untuk disembah)."
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Maksudnp, sebagian mereka but<ata kepada sebagian )ang lain,'Mereka

adalah kaum kami", malcsudula, penduduk di zaman kami dm negeri kami.

Mereka me,nyembah patung de,ngan tanpa hujjah . { i "Mengapa tidaV'.

Maksudrya, apakah tidak.

# ,t + 1r;ti ,,Mengemukakan atasan yang terang

lrepada meteka" . De,ngan alasan pngjelas tentang penyembahan mereka

kepada patung. Namun ada pula yang berpendapat : -*itL (atas mereka).

Kembali kepada tuhan-tuhan. Maksudnya, mengapa mereka tidak

mengemukakanalasar ngkuatkepadapafimg-patungbalnnramerekaadalatl

tnhan-tnhan. Maka ucapan mereka: 1,j {U*S"na tidak)adalah sebuah

perintah 1arg atinya adalah pelemab" Jika merel<a tidal< mungf,in melakukan

)mg d€mikian maka tidak wqiib sekalipun sekedr menoleh kepada dalsraan

me,rekarer

E'irmanAllah:

tS i,;t;<l j1i;j'ti frrt Sl (t:W_ cs iiJil*t ty
,3i-; ;;i u st,4r -f;;3 ; E:,

uDan apabila hamu meninggalkan mereha dan apayang mereka

sembah selain Allah, makt carilah tenpat berlindung ke dalam goa

itu, niscaya Tahanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya

kcpadamu dan menyediakan sesuatu yang bergana bagimu d.alam

urusan kamu.' (Qs. Al l(ahfi [18]: 16)

Firman Allah it$frt ,)t "Dan apabila kamu

It2r Demikian dikatakan olehAz-Zamaklsyari dalamll Kasysyaf (2/382) dan Ibnu
Athiyah dalam Al Muhanar Al Wajiz (101373).



meninggalkan mereka." Dikatakan, "Itli adalah firman Allah kepada

mereka" Maksudnla, jika kalian tinggalkan merekamakaberlindunglah ke

dalam goa". Dikatakan pula, "Itu adalah perkataan pe,mimpin merek4

Yamlilha". Sdagafunana disebutkran oleh IbnuAthiyah"

Sedangkan Al Ghaznawi berkata, "Pemimpin mereka adalah

Maksilimina-" Dia me,ngatakan demikian itu kepada mereka Maksudq'a,

jika kalian tinggalkan mereka dan kalian tinggalkan apa-apa )rang mereka

sembah. . .. Kemudian me,ngecualikan:'.1i {1' Selain Allah'. Maksudny4

sesungguhnya kalian tidak akm meninggalkan ibadatr kepada-Nya Ini adalah

peqgocualian terputus.

Ibnu Athiyahtaz berkat4'Ini sesuai de,ngan asalnya, bahwa mereka

yang dijauhi oleh ashtrabul kahfi adalah orang-orang yang tidak mengenal

Allall mrekajugatidakmerrilikipengetahuantentangDiaAkmt@i menka

mempercayai patung-patung dengan ketuhanannya saj a. Jika kita pastikan

batrwa mereka mengenal Allatr, namun melakukan rya-apasebagaimana

oralg-orangArab melakukalrrya, akan tet4i merekame,lryelnrtukan patung-

patung mereka dengan-Nya dalam ibadah, sehingga pengecualiannya

bersambung. Karena sikap menjauhi selalu terjadi karena apa-apa yang

diseirrbatr oleh orang-orang kafir kecuali dalam konteks de,nganAllatr."

Di dalam mustrtrafAMullah bin Mas'ud disebutkan,'Dur 4a-apa )alg
mereka se,rnbah selainAllall"r823 Tetapi Qatadatr mengatakan, "Ifu adalah

ta$irannla-"

ttn Lth. Al Muharrar Al Waj iz (10137 $.
tur qira'ah ini disebutkan olehAn-Nubas (41223),IbnuAthiyah (10/374),Abu Hayyan

(6/106) dan ini termasuk qira'ah yang aneh. Abu Hayyan berkata, "Apa yang ada di
dalam mushhaf Abdullah sebagaimana yang disebutkan oleh Harun sesungguhnya

yang dirnaksuddengannya adalahtafsir denganmakna danhal itubukan Qur'an, karena

mustafidh menurut +b$ul]ab, akan tetapi mutawatir sebagaimana yang ada dalam

kebanyakaq yaitu: ilJt Il i,]ifi 6j (Mereka tidak menyembah selain Allah)."



Menurut saya(Al Qurthubi) : Me,nrurju*kan kepada yang demikian

itu apa yang disebu&an olehAbuNu'aimAl Hafiztt dariAtha' Al Khurasani

berkenaan dengan firman Allah SWT, fi $l(ts'#.CSiyafut sy

'' Dan apabila lwmu meninggalkan mereka dan apa yang rnereka sembah

selain Allah. " ia berkata, 'Mereka adalah para pe' nuda dari kalangan kaum

yang menyerrbahAllah dan menye,lnbah bersarnadengan-Nla tuhan-tuhan

yang lain sehinggapara pernuda itu meninggalkan tindakan meryunbah tuharF

tr*ran itudan tidak meninggalkan penyenrbahan kepadaAllatr."

Ibnu Athiyatr berpendapat, berdasarkan apa yang dikatakan oleh

Qatadatr maka {g {selarn ) menj adi sama deirgan'*."'o S€dangkan v (apa-

apa), dalarnfirrnan-Nya, ifr $ (-:#- l73 "Apa yang meteka sembah

selain Allai" pada posisi nashab di-athaf-katkepada kata ganti di dalam

firman-Ny", i#foi "Kamu meninggalkan mereka." Ayat ini
me,ngandung penge,rtian bahwa sebagian mereka berkata kepada sebagian

)4ang lain, "Jikakitatinggalkan oftIrlg-ofturgkaft dankitame,lrye,lrdiri de,ngan

Allah SWT maka hendalcrlakita menjadikan goa sebagai tenrpat berlindtrng

dan bertawal<kal kepada Allah. Sungguh Dia akan meratakan rahmat-Nya

dan menyebarJuaskannya kepada kita semua. Diajuga akan menyiapkan

sesuatu png bermanfaat bagi kita"

Dernikianlah, apa yang mereka katakan semuanya adalatr doa sesuai

dengan keadaan dunia ketika itu Dan dengan penuh percaya diri unrsan ailfiirat

mereka di serahkan kepada Atlah.

Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin A1 Husain RA. berkat4 '?ara

ashhabul kahfi berasal dari Sicilia dan nama goa itu adalah Hayrum".

rE21 Lih. Al Muharrar Al Wajiz (101374) dan kepada pendapat inilah kebanyakan para

ahli taftir berpendapat. Ibnu Katsir (5/ I 3 8) berkata: Dan rnaknanya, "Jika kalian tinggalkan

mereka dan kalian bertentangan dengan mereka dengan agama kalian di dalam ibadah-

ibadah mereka kepada selainAllah, maka berpisahlah dengan mereka pula secara fisik
kalian senara."
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Gi, * Sorotu yang berguna" dibrca dengan kasratr padlahrxuf mim,

bolehjuga dengan fathah. Yaitu: sesuatu lang berguna Demikianjuga 'siku'

manusia dan 'apa-apa yang berguna' bagrnya. Di antara mereka ada yang

rnenjadikan madaq derryarn,firthatr pada }nrruf mim adrdrahrruna ternpat see€rti

' masj id'. Keduanla adalatr dua kata )xang sama

FirmanAllah:

t''tl u*:i Ab)4ils * 31i*fu ts16-:fi ,s;tt
4v b u-,'"4 i-F A'rt )Qi,lrr'r+b-fi 41

(q";I $J,fr q rit;M j;q:J'*'fti ,qu'fi

"Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari goa

mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam meniauhi

mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempatyang

luas dalam goa itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda

(kebesaran) Allah. Barangsiapa yang diberi petuniuk olch Allah,

maka dialah yang mendapat petuniak; dan barangsiapayang

disesatkan-Nyo, maka kamu tida* akan mendapatkan seorang

pemimpinpun yang dapat memberi petuniuk kepadanya. Dan kamu

mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur; dan Kami balik-

balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang aniing mereka

menjulurkan kedua lengannya di muka pintu goa Daniika kamu

menyaksikan mereha tentulah kamu akan berpaling dari mereka

@b
;ir,4i -# €fli r" ;*7'riu *-6> L .;. #i

@G3*;Si'1A
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dengan melari*tn diri dan tentuhh AaO hanu akan dipenuhl

oleh ketahutan terhafup mereha.n (Qs. Al Kahli [18]: 17-18)

Firman Allah SwT, 4ti4.ii< e yti":1, titl;-:ilt 6;'t
*.4 "Dan kamu alan melihat matahari ketit@ terbit condong dari

goa mereka lce sebelah kanan. " Maksudnla, watrai e,ngkau, e,ngkau akan

lihat matatmri ketika teftit condong dari aratr goa merrdca Artirya: Jika engfau

melihat mereka maka e.rgkau melihat mereka sedemikim npa bukm l<a€na

orang ittr melihat merr*a14g sesungguhn)"a yt j abnyt sernakin mmjarrhi

dan condong, dari kata: )t5'5\i drr.'i:iji yang artinya adalah condong.

Sedmgkm ]3;ti pada-rta rtiqramatayurgmiring sebelatrketikamelihat

Juga digualenbukan untukmata,r$ seb4gaimana dikatakan oleh IbnuAbi

Rabi'alL

'rt':f r;Jrt-49

Karena tahtt kepada suata kaum alat belolckan diriht.tE26

Mirip de,ngan ucrym itu adalah ucapanAntarab,

6...1
)))b

Maka melencenglah karcna terkcna tombak pada dadanya.tezt

rE rni adalah pendapat Al Akhfasy sebagaimana yang diiluti oleh Ib,nu Athiyah di
dalam Al Muharrar Al Wajiz (lOB7 5). Lh,. Ash-Shihhah dan Al-Lban ( u).
ttr Bait yang seryuma sebagaimana dalam diwannya sebagai bcrikut:

i,;t',i,s, * #t qL Jt t*rt j$f t lar,e;#i
Kurendahkan suaraht dan aht mengarah jalan pengadu domba

Dan orang lain karena tahtt kclompok aht menyimpang

Dalilpenguatrnmculdidalam Al MuhanarAl Wajiz(10R75) denganriwayatdidalarr
diwan-

1827 Iniadalahsladrsebuahbaitdaxi mu'allaqah karyaAntarah. Sedangkan 'ajznya

sebagai berikut,

ft

a /a a

d(L t.l.ijl i',-'..-Lz J lJt
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S6agairnmaurgkrymdi dalnnhaditspermgMu'tahbatnraRa$lullalt

SAW melihat tryat tidurAMullah bin Ravraluhjath (iruiruo)dai tenpat

tidur Ja'far danZudbin Haritsatr. Ahlul Haramain (ulama Makkah dan

Madinah) danAbuAmru mernbaca:'i5tlJ tnl derryn idgham pada hunrf ta'

kepada htrrufzar. Asalrya adal *, j tt is .

AshinL Hamzah danAl Kisa'i mernbaca : Ti f dengan hurufzaf tarpa

tasydid.

IbnuAmir merrbacanya, 
TS -f 'ot sebagaimana 

tF SedangkanAl

Fara' mengiluti lr j;i 
t8o sebagaimana \*l .Semumya dengm satu makna

'ef i;i liy "Dan bila matahari terbenam menjauhi mereka".

Jumhur me,mbacanya dengan hunrf ta'sehingga artinya 'dia tinggalkan

m@eka'.rtst Demikianjugayang dikatakan oleh Mujahid"

Sdangkan Qatadah berkata'Dia tinggalkan met€ka."rer2

An-Nlfias, 'TIal ini sangat populer di dalam dwria ilmu batrasa"

Dikisahkan oleh ulama Bashrah bahwa dibaca: 'ai ix"

"Ia mendekat kepadaku dengan seekor unta yang tenrs-menerus bersuara".

Makna'i2jt adzlah condong. Ucapannya A\ gi adalah perrrmn-amaan Dengan kata

hin : Mfrjiadi seperti orang yang mengadu.-Sedangkan 'i;i$t adalah suara yang

terputus dan bukan ringkikan- Lrh. Syarh Al Mu'allaqat,karya lbnuAn-Nuhas (2144\,

Al Muntakhab (4122), sedangkan dalil penguatnya disebutkan oleh Ibnu Athiyah di
Mt n Al Muharar Al Yaj iz (lol37 5).

ttzr qira'ah ini disebutlon oleh Ibnu Athiyah (101375), Abu Hayyan (6/107), Asy-

Syaukani (3R 89) . Ini termasuk qira' ah yang tujuh macam
ts2e Dua qin'ahini disebutkan olehAth-Thabari di dalam"Iami'Al Bayan(15/139),Al

Farra' di dalam Ma'ani Al Qur'an (2/136) dznkeduaqra ditolak olehAth-Thabari dengan

mengatakan, *Aku tidak melihat adanya qira'ah pada keduanya sekaliprm keduanya

dalamhal bahasaArab mcmiliki aspek yang bisa dipahami karena keanehan keduanya

berupa qira'ah model kota-kota".
ttso lbid.
t83r Duabuahatsar disebutkan olehAth-Thabari di dalam"Iami'Al Bayan (15/140).
tttz lbid.

tta.b*

'#:ii*.'JYi<:tt
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meninggalkanqa- Artiqra: Mereka sama sekali tidak terke,na sinar matahari

sebagai pemuliaan bagi mereka. Ini adalah ucapan Ibnu Abbas.rt33

tttaksuArya, jika mafahari terbit condong dari aratr kanan mercka fitu sdelah

kanan goa Jika terbenam maka matatrari berlalu melewati mereka ke aratr

kiri, yakni: sebelatr kiri goa. Sehingga sinarnya tidak mengenai mereka di

permulaan siang atau di akhirnya. Goa mereka menghadap ke arah Barat

Na'syin di bumi Romawi. Matahari condongjatrh dari mereka ketika sedang

terbit atau sedang terbenam. Dan berlalu dari mereka dengan tidak sarnpai

kepada mereka sehingga meirlakiti mereka dengan se,ngatan panasnla, rupa

mereka berubah dan pakaian mereka usang. "*
Telah dikatakan,'Bahwa goa mereka memiliki penutry dari arah angin

selatan dan penutup dari arah angn barat sedangkan mereka berada di

pojoknya.'{835

Sdangkan Az-h,ryaj berpendapat bahwa perbuatan matahari adalatl

sebagian dari tanda-tanda kekuasaanAllah, dengan tidak harus pintu goa

menghadap ke arah tertentu hanya karena semua itu. rE35

Suatu kelompok me,lnbac nya: 'P ;;-r 837 dengan hunrfya ' dari kata

"ii 

yang artinya adalatr memutuskan. Maksudnya, mereka dipastikan

bahwa goa dengan keteduhannya melindungi mereka dari sinar matahari.

Dikatakan p ula"i,Vri di, lliy gan bila rnatahari terbenam menjauhi

mercka) maksu*1;rarsdikit dari sintrmatahri itu mengsnai merrdra" Danrbil

dari kata: #ri :."fu' btj (Sedikit dari emas dan perak).Maksudnya

matahari memberi mereka sdikit dari sinamya. Mereka berkata, 'De,ngan

It33 I ih- Al Muharar NWzjiz (10137 Q.
r8il DisebutkanolehAlMawardi di,ralanAn-NulratwaAl 'Uyun(2/a7Q dariMuqatil.
t8t5 Lih. Al MuharrarAl Wajiz (101376) den Al Bahr Al Muhith (6/108).
t836Lih. Al MuhanarAl Wajiz(101376)danAl BahrAl Muhith (6/108).
1837 Lihat qira'ah ini dalam dua referensi di atas.
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sentuhan sinar matahari di sore hari berguna bagi perbaikan kondisi tubuh

6g1pfta"tt38

Pada pokoknya ayat ini menj elaskan batrwa Allatr SWT melindungi

mereka ke dalam goa lang demikian itulatr ciri-cirirya danbukm ke gOa lain

ng menpkitkrr mereka bila tinggal di dalamn),a l<arena t€rik matatmri yang

me,nye,ngat mereka pada sebagian besar waktu siang hari. Dengan demikian

maka sangat mungkin bahwa pemalingan matahari dari mereka dengan

membuat keteduhan kare,na awan atau karena sebab lain. Yang dimaksud

adalatr menjelaskanpenjagaan atas meneka dari nrasukqabala datperubahan

fisik dan wama pada mereka serta kerusakan karena suhu panas atau rtingrn.

4 r# i.'rt"Sedang mereka berada dalam tempat yang luas

dalam goairil". Yaitu: di dalarn go a- Al Faiwaft adalatr tempat yang lapang.

Bentuk j amaknya adalah faj aw aat dar. fii ac' I 83e sepelti : raht ah, rilcaa'

datrakawaat.

S eorang peryrair berkata

,r;:');,f fu ;;3
Dan hita padati semua lembah dan tanah lapang

dengan marutsia dan latda yang tidak menyimpang dan tidak

menyendiri.tsao

Maksudny4 sebagaimana kondisi ketika mereka tertimpa angin

kencang. {l *rl'. b :4'i "Itu adalah sebagian dari tanda-tanda

(lr.ebesaran) Allah." Ini adalatr kelembutan terhadap mereka dan ini

menguatkanpendryatAz-banaj.

r83t Pendapat ini disebutkan oleh lbnuAthiyah(101376).
tt3e PendapatAlAkhfasy sebagaimana di dalamAl-Lisan(vnt),An-NukatwaAl 'Uyn

(A470) dzn Al Bahr Al Muhith (6llo8).
tm Dalil penguat dr dalam An- Nulnt wa Al' Uyun (2 I 47 0).

J'i\t,F'*)+ro*,



Para pakar tafsir mengatakan, "Mata mereka teftuka sedangkan

mereka tidur. Kar€na itulah maka orang yang menyaksikannya me,npngfu

bahwa mereka terj 4ga" Dikatakan, "Engkau meqangka mereka itu terj aga

karena banyzknya mercka b€,lbolak-balik seperti orang png sedang terj aga

dan b€rada di atas tqat tidumya."

G[!l " futgof brrflrkjmak dari Stlhii-: ii {, }raitr: orang },ang tidak

tiduratauterjaga.

"h'k"Padahal 
mereka tidur)'. Sebagaimzla ucapan mereka:

t"i:Fi'tpj ttt'rii'jit (mereka adalah laum yang ruht', sujud dan

Afutk). Bentnknya adatah j amak dan juga seb agaa masldar.

St:$ ,!tY *.4 ;'ti'riAqi'5 "Dan Kami balik-batikkan

merclra ke kanan dan ke Hrt'.Ibnu Abbas berkata" "Agar bumi tidak

memakmdagingnla"

Abu Hurairah mengatakaq'Dalam setahun mereka dibalik-balik dua

kali.'aeat

Ada ymgmengatakan, *Sekali dalam setiry tahtm."

Mujahid me,ngatakan, *Sekali pada setiap tujuh tahun."rt42 Suatu

kelompok mengatakm,'Mffilra dibalik-balik pada al:hir tahun kese,mbilan"

Sedangkan pada tahun ketiga ratus tidak dilalokan hal yang seperti itu. Arti

eksplisit dari ucapan para pakar tafsir adalah balwa pembolak-balilitcan itu

perbuatanAllalLrs43 dan bisajuga oleh malaikat png diperintah olehAllah

tilr Disebutkm olehAth-Thabari di dalarn./ami' Al Bayan (l5l l4l).
It'2 Demikian disebutkan oleh IbnuAthiyah dr dalamAl Muharrar Al Wajiz (101378)

darisuatukeloryok
ts3lbmrAthiyah(10878)b€dota, *Arti eksplisitucapanparaahlitafsirbahwapernbolak-

balikan itu dengan perintah Allah dan dilalukan oleh para malaikat-Nya. Bisa juga bal
itu dengan takdirAllah atas mereka untuk yang demikian itu sedangkan mereka dalarrr

keadaan tidur nyenpk dan tidak dalam keadaan terbangrm sebagaimana yang biasa

terjadi pada orang-orang yang kuat tidur. Karena kelorrpok itu bukan dalam keadaan

mati."
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sehingga disandarkm ke,padaAllah SWT.

Finnan Allah SWT: )v{U&rri'y.;. #S "sedang anjing

mereka menjulurktn ftcdua lengannya di muka pintu goa". Dalart

potongan ayat ini t€rd4at e,lnpat masalah:

Pefiana:FirmanAllah SWT: #S"Sdang aniing mete*a" ' Amnr

bin Dinar mengatakan, "Sik4 png perlu diambil ketika ada kalaje,nglcing,

agr dia tidak membahalakp orang di malan hni atau di simg hrinSra adatatl

hanrs diuc4kan I gi ,ry $t dto $enoga Alhhmenarahkan salam-I'lya

kqada Nuh). Seaangtan sikap png hanrs diambil ketika ada seekor anjing

agar dia tidak membahapkan orang yang me,lrrbawanyr adalah dengan

mengucapk* *r{U **ti> L,;. #i "sedang anjing mereka

menjulurlcan kedua lengannya di muka pintu goa-"

Mapritas paapakar tafsirberpendrya bahwaymg dis6ut itu adalah

mjing fng sesrmggulmya- t H Anjing untuk be,lbtrnr oleh salah seorang dari

mereka atau tmtuk menjaga tilEmannya atau untuk menglralau kmrbingrya,

sebagaimana yang dikatakan oleh Muqatil. Adapun tentang warnanya

diperselisihkan sebagaimma yang banyak terjadi. Demikian disebutkan oleh

Ats-Tsa'labi. Hasilnya: wama apa saja yang engfuau sebutkan maka engkau

benar. Hingga dikatakarU "\il'arna batu". Dikatakan pul4'"IiV'ama langit''.

Jugadiperselisihkantelrtangnanaqra DaiAli, iaberpendryatnamarya

Rayra- Dai IbnuAbbas,'Qithmiit''. DariAlAuza'i,'Musyii/'. DniAMullatt

bin Salarq'tsasith:'. Dari Ka' ab,'shahiyd'. DaIi Wahb,'Naqila". Dikatakan

pul4 "Qithmiit''. Demikian disebutkan olehAts-Tsa'labi.

Merrelihara anjing itu dibolehkan pada masa mereka. Di masa kita

sekarang juga boleh menunrt syari'at kita. Ibnu Abbas berkata" 'Mereka

melarikan diri di malam hari, yang berjurrlatr tujuh orang. Mereka berlalu

rs44 Lih. Al Muhanar Al Wajb (l}l379).Ibnu Athiyah menduhmg pendapat ini dan

membatalkan dalil pendapat yang bertentangan.
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melewati sormg penggerrbala prry merrbawa arjing bersrnmya kemudian

anjing itu m€ngilorti me,reka dengan merrcluk agamanya"l s5

Sedangkan Ka'ab berkat4 "Mereka berlalu melewati seekor anjing

sehingga menggonggong ke rah mereka dat karemanla meneka me,ngusimya

berkali-kali. Anjing itupun berdiri di atas kedua lokiryra dengan mengangkat

kedua tanganqra ke langit seperti gaya orang png sedang berdoa- Dia bisa

be,rbicra dm mengatakal'Tmganlah kalim takut kepadaku! Akucinta orang-

orang yang dicintai olehAllah SW'T, maka tidurlah dan aku akan menjaga

kalims€mua"

Keduo: Adariwayat dalam Ash-Shahih dari Ibnu Umar RA. dari Nabi

SAWbeliaubersabda,

tk ,-#t r
-gvt;

"Barangsiapa memelihara anjing selain aniing berburu atau

anjing penjaga ternakmakn akan berhtrang pahalanya dua qirath

setiap fts7i."t8a6

Dalnn Ash-Stahrft juga ada riwayat dari Abu Hurairah RA. ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda
., o/ c,

7i.tt P

,F g-ni',v zhti',f tL ',t?
aa. J

o

v!
,

uP

\1 #u,.krl 
ff;{,

.€,
,-rt ,c

"Barangsiapa memelihara anjing selain anjing penjaga ternak

tr5 Disebutkan oleh Asy-Syaukani di dalam Fath Al Qadir (31390) dengan tidak
meqrandartamya kepada seorangptm juga.

18'6 HR Muslim, pada pembahasan tentang Al Musaqag bab: Perintah Membunuh
Anjing dan Penjelasan Pengbapusamya. . ....dst (3/12-l ) dengan lafazh yang mendekati
disebutkan pula oleh As-Suyrthi dalam Al Jami'Al Kabir (4179) dari riwayat Malik
dalamAlMuwsrttha'.lugaolehlbnuAbi SyaibalrAhma4AlBukha{At-Tirrnidzi dari
IbnuUmar.



atau anjing berbunt atau aniing peniaga tanaman maka akan

berhrang pahalanya satu qirath setiap hari."tu7

Az-7::trrrjberir,alr-' Disebutkan kepada Ibnu Umr ucrymAbu Htnairatt

RA. yang mengatakan,'se,lnogaAllah merahmati Abu Hurairah! seorang

pmilikturnnaL dm Swnahpngtelahmentnfuklan (bol*nla) p€melihraEl

aqiing untukbefturu atauu:tuk melrjagatanaman atau untuk me4iap temak.

Dan menjadikanpengurangan pahalabagi orang ym.g memeliharanya rmhrk

manfrat selain yang disebutkan itu, baik untuk menakut-naktrti kaum mtrslim

dan mengganggu mereka dengan gonggongannya, atau untuk me,ncegatr

masuknf para malaikat ke dalam ruma$" ataukarenanajisqa s$agaimana

pandanganAsy-Slaf i. Atau lcalena mengabaikan larangan tentang tindaloll

melakukan hal-hal png tidak ada manfaatryra" . Wallahu a' lam.

Ddam suatu riwalat disebutkan, " Dua qirath", sedmgftanpada riwapt

y61gleia" safir qirart- .Yngderrikian ini bisa kerlgrglinm berkaitm dengan

duajenis mjing ngsatul$ihmenggarggudaipadayaglain" Sq€rti: anjing

hitam yang diperintahkan oleh Nabi SAW agar dibunuh. Beliau tidak

memasulftann5ra ke dalam peirgecrlalian ketika melarang membunuhnya

sebagaimana yang tertulis di dalam nash hadits Jabir yang ditakltrij dalam

As h- Shahih. Beliau SAW bersabda"

3w ty,#t rsi 4t 2r-,\u.;#
"Hendaknya kalian membunuh anjing hitam legamtsas yang

memiliki dua buah trtikt8le Sesungguhnya dia itu syetan."t8,0

It'7I{R. Muslinu pada pembahasan tentangAl Musaqaa! bab: Perintah Membrmuh

Anjing dan Penjelasan Penghapusannya. . . . . .dst (311203).
tur Al Bahiim adalah binatang yang wamanya tidak dicaqrui oleh warna lain An'

Nihayah(llt68).
tue An-Nuqthataani adalah dua titik yang ada di atas kedua mata. Nail Al Authar (81

128).
rsso I{L Muslim di dalam Al Mtnaqat (31 l2N).
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Bisa juga hal itu disebabkan karena perbedaan tempat, misalnya:

tempatrya di Madinatr atau di Makkah sehingga berkurang dua qirath,

sedangkan di tempat lain satu qirath. Padahal memeliharanyamubatl maka

itu tidak mengurangi pahal4 seperti halnya merrelihara kuda atau kucing.

Wallahu a'lam.

Kdiga: Anjngpenggmbala png boleh dipelihaa me,nunrt N(alik adalah

anjing yang dilepas bersama ternak, bukan 1,ang menjaga temak dari para

pencuri di rumatr. Sedangkan anjing penjaga tanaman adalah anjing yang

menjaganya dari Magai binatangpenrsak di malam dan di siang hari, buknl

mer$agaqra dari parapencuri. Bolehjugamenurut selain Imam Malik rmtuk

menjaga dari para pe, rcuri temak dan tanaman. Telah dijelaskan di dalam

surahAl Maa'idahrEsr hukum-hukum yang berkenaan dengan anjing >rang

culrup htas, al hamdulillah.

Kwnpat lbnuAthipht8s2 fueIlo@ e'A1ahku RA. me,lrlmtpaikan hadits

kepadaku denganmengatalsr Akup€rnahmendenguAbuAlFadhlAl Jaultni

di dalam sebuah masjid jami' di Mesir mengatakan di atas mimbar sebuah

nasihat pada tatrun 469 H. batrwa siapa saja lang mencintai ahli kebaikan

maka dia akan mendapatkan berkah mereka, seekor anjing mencintai atrli

keutamaan lalu mene,mani mereka maka dia pun disebutkan olehAllatr di

dalam Kitab-nya yang j elas."

Menunrt saya (AI QurthubD: Jikas$agian anjingtelahmendqatkm

derajatpg tinggi sederrikimitukilenadiamenernmi danbogabung dengm

orang{rang shalih darpaawali sehinggaAllah SWTmeryarpaikankisalqra

di dalam Kitab-Nya Jalla wa 'alaa, maka bagaim4p pandangan Anda

berke,naan dengan orang-orang muhnin )xang ada, )ang selalu berkumpul

dan mencintai paa wali dm omng-ormg shalih! Bahkan dalam hal ini teldeat

triburan dan kemudatran bagi ormg<rang mulanin png tidak memrmgfinkan

r8sr Lih. Tafsir ayat 4 surahAl Maa'idah.
nsz Lih Al Muharrar Al Wajiz (lol37 8).

Tafsir Al Qurthubi



rmtuk mendapatkan de,raj at kesempumaan, yaitu mereka png mencintai Nabi

SAW dan keluarganya yang merupakan sebaik-baik keluarga- 1853

Dalam Ash-Shahih ada riwayat dari Anas bin Malik, ia berkata,

)tuJt ,y gC)G *3 {. *Ut ,b :ur J?rr 6 q.

r:atar ;i , {r J'rt 6- :Ju" *;ir ,3L + .tr, W
'oK ,iv ,rt4 c,i*f Y, ,:rL,i tt nlt ,* llt Si"r:,Su

?A'# q) L\:rbl c ,{r J';:, (- :Jv'i , o3t ,hlt
{'d:ur, ,Ju .d?:ri';ut t'*l ,fi , f.b't: rV't:

.' o o ( o .

'((r:-+l ,r
'I(etika aku dan Rasulullatr SAW keluar dari masjid ada seorang pria

me,nemui kami di pintu masjid lalu berkata,'Wahai Rasulullab kapan

kiamat itu terjadi?'. Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang telah

englrau siaplan untuk menghadapinya?". Perawi berkata: Seakan-

akan pria itu merendahkan diri, lalu berkata "Wahai RasulullalL aku

tidakmenpersiapkannp denganbanlak stralat ataupuasa atau sedekah"

Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasul-Nya." Beliau bersabdq

"Kalau begitu, engkau akan bersama dengan orangyang englcau

cintai."r85a

Dalam riwayat lain dariAnas bin Malik, dia berkafa:

It53 Yang mengatakan demikian adalah salah seorang di antara orang-orang shalih,
sesungguhnya penghuni goa itu telah beruntung anjinpya, lalu bagaimana dengan
para pengilartNabi Muhammad. Maka harapan akan anprmanAllah sangatbesar dengan
melalnrkan apa-apayang ada di dalamKitab dan Sunnah.

1854 T{R. Al Bukhari, pada pembahasan tentang hukum-h*un} bab: Keputusan dan
Fatwa di Jalan 41235 dan Muslim pada pembahasan tentang berbuat Kebaikan, bab:
Seseorang Bersarna dengan Orang Yang Dicintainya (412033).



cY-'Yi G4r
o

d '*l L'j /a
.4 - ,a.t:, t^r

dfrLr'Jt( I oD'# o\1 ol ;'1t ,:#3 j* *t
'I(ami tidak pernah merasa gembira setelah masuk *r"rrid"rrr*
kegembiraan yang lebih besar daripada kegembiraan karena sabda

Nabi SAW, 'Kalau begitu engkau akan bersama dengan orang

yang englwu cintai' . Amsberkat4 'Kalau begitu aku mencintaiAllah

dan Rasul-Ny4 Abu Bakar dan Umar. Aku punberharap kiraqra aku

bersama mereka sekalipun aku tidak melakukan amal perbuatan

mgreka-"

Menurut saya (AI Qurthubi): krilahyang dijadikanpegangan oleh

Anas png mencakup semua kaum muslim yang masih memiliki nurani.

Demikianjugakzutamaankita selaluberkait erat dengan hal itu sekaliprm kita

me,rniliki kete,rbatasan Kitajuga senanti,Ea mengharap RahmatAr-Rahman

sekaliprm kita tidak pmtas rmtuk menerima itu Seekor anjing me,rrcintai suafir

kaurn sehingga disebutkan olehAllatr bahwa dia akanbersarnamerdca! Ivlaka

bagaimana dengan kita yang ada ikatan iman dan kalimat Islam serta rasa

cintakepadaNabi SAW?

#:is FtS Ft A'i'x* isr. e af ;.;,t'e t
,@W6rdf f,'A,n:;5

"Dan sesungguhnya telah Kami mulialcan anak-anakAdam, Kami

anghtt merelca di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rczki

dari yang baik-baik dan Kami tebihlwn mereka dengan kelebihan

yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami

ciptalran. " (Qs.Al Israa' ll7):70)
Suahr kelompok mengatakarq'tstrkan anjing yang sesungguhnya akm

d;;i'itf*f 6t ,i-J Jti <:.*f A t'.,;L>> ,*t
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tetapi dia adalatr salah seorang dari mereka Dia duduk di pintu goa sebagai

mata-matabagi mereka. . .." Sebagaimanabintang ngmengiloti rasi gemini

disebut anjing, seperti seekor anjing dekat dengan seorang manusia-

Dikatakan bahwa dia itu, "Anjing bintang gemini."r8ss IbnuAthilahtss6

berkat4 'Maka dinamakan dengan nama binatang yang selalu mengikuti

tempat itu, apakah pendapat ini menjadi lemah dengan disebutkannya

'menjulwkan kedua kakinya', karena yang demikian itu biasanya adalah

sebagian dari sifat-sifat anjing yang sesungguhnya." Yang demikian itu

sebagaimana sabda Nabi SArfr /,

.-i3r br*11t,,,triirf &-\i
"Tidak boleh salah seorang dari kalian menjulurkan kedua

lengannya seperti seekor anjing menjulurkan kedua

tangannya."tasT

Abu UmarAl Mutharraz telah mengisatrkan di dalam kitab : t:"1g1i
batrwa dibaca: *jrur*\i *v.J)fi (Dan seperti Buhm [anjingJ
yang mmjulurkan kedrn tangannya di depan pintu) sehingga kemung[inan

png dimaksud de,ngan anjing adalah orang itu (pemilikqa), sebagaimana

yang telah diriwayatkan, mengingat dia merrbentangkan kedua le,ngan dan

melekat ke burrri dengan mengangftat muka rmhrk mengurati. hi adalah gaya

penuh keraguan png dise,nrbunyikan di dalarn diri. Juga bisa kemungkinan

bahwa png dimaksud adalah anjing itu sendiri.

tE55 Al Jabaar adalah n4rna lain trntuk rasi gemini.
t6 Lfu. Al Muhanar Al Waj iz (l$l37 9).
It57 HR AI Bulfiari, pada pemb"hasan tentangAdzan, bab: Tidak Boleh Meneryelkan

Kedua Sihq,apada l-antai saatSujud(l/149), Muslimpadapembahasantentang Shalat,

bab: I'tidal dalam Sujud... (l/355), At-Tirmi&i, Ad-Darimi pada pembahasan tentang

Shalat, An-Nasa'i pada pembahasan tentang Iftitah wa Tathbiq, Ibnu Majah pada

pembahasan tentang Iqamall Ahnad di dalamAl Musnad (3115).
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Ja'far dan Ibnu MuhammadAsh-Shadiq me,mbaca: *S " Se-dang

anjing mercka"rsss dengan maksud adalah pemilik anjing.

Firman Allah SWT: ) lii ilor,,V, (^e"i"lurkan kedua lengannya)

mengefekti kfi ismfa'ilsehingga artinyamenunjuk kepada masa lalq karcna

ini kisatr telrtang suatu keadam yang tidak bermaksudmeryampaikan l<habar

tentang pekaj aa1. anjrng. Dzira' adalah bagian tangan dari ujung silu hingga

ujnng j ari tengah. Kemudian dikatakan, " Menj ulurkan kedua lenganny a"

adalah karena lamanya masa Dikatakan pula, "Anjing itu tidut''. Keadaan

seperti ihr menunjtrkkan sebagim dari tanda-tanda kebesaran Dikatakan pula

'"Tidur dengan mata terbuka". Al Washiid artinya: bemnda.r85e Demikian

dikatakan oleh Ibnu Abbas, Muj ahid dan Ibnu Jubair. Maksudry'4 be,randa

goa

Bentuk jamaknya adalah washaa'id danwushud. Dikatakan pula

bafiwa artiny4 '?intu",'rco demikian dikatakan oleh IbnuAbbas pula- Dia

berdendang

#6+,rJ#r:ut\
Di tanah lapangyang tidaktertuup berandanya

bagiht dan kcbaikanht di sana tidak diingkaritut

tra qira'ah ini disebutkan olehAbu Haryan didala,r, Al Bahr Al Muhith (6/109).
rse Peirdapat ini adalah pe,ndapat )rang benar dar telah disebuttan olehAth-Thabari

didararnJuni'AlBayan(15/141),AlMawardididalamtaftirnya (A47\,IbntAthiyah
di dzlam Al Muhanar Al Wajiz (101379), Ibnu Katsir di dalam tafsinryra (5/140), Abu
Hagran dalam At Bahr Al Muhith (61109) danAsy-Syaukani dalamFath Al Qadir (31

3eo)
tre Lih" Referensi'rcferensi yang lalu
rsrDalilpendukungmitikAlAbasi dannaura$ra: UbaidbinWabb.Inibagiandari dalil

penduhmgrnilikAlMawardi dalam tafsirnya (2/471),IbnuHisyamdalamls-Sirah(ll
269), Abu Hagran (6193). Makna bait ittt, "Dia bcrkata: Bahwa aku ini berada di atas

tanah lapang yang kosong dari segala bangunan. Oleh sebab itu maka di sana tidak ada

beranda yang ditutup untuklor sehingga menutupilor dari para tamu dan kebaikanktr di
atas bumi ini tidak rriingkad oleh seorangpun."
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Hal ini-telatr dijelaskan di atas. Atha' berkat4 *Ambangpintu."r852

Ll;rjrt fgi aninyaadalatrpintuyangditutup. ./qrt i>!4f r.au ii.rl,rT

artinya: Aku telatr menutup pintu Oan :taji artiryajuga tumbuh-tumbuhan

yang saling berdekatan pohonnla. Jadi leta ini mu,sytarak (satu kata dengan

banyak arti yang berbeda). Wallahu a'lam.

Firman Allatr SWT: 'ngt ali:t i "Dan iika lamu menyalaikan

mercla." Jvrnhrrrne,rrrbacanya dengan kasrah pada hunrf waz. Sedangkan

Al,{rnasy dan Yatrya bin watstsab membacanya dengan dhammahpada
,o.

huruf wanl86t. ttt;'fi 'r!1) "Tentulah lcamu akan berpaling dari

merelca dengan melaikan dirf'- Maksudny4 jika engkau melihat mereka

pasti engkau d<antari meniauhdari mereka- t+a, &'i.A t "Dan tentulah

(hati) lramu akan dipenuhi oleh rasa talai kepada rnerelca." Maksudnya,

)aituketikamerekaoletrAlt& SWT dipenuhi dengrurhd*al pngmenakutkan"

Dikafakan pula'I(anenatempatrla yang kosong." Jadi seakan-akan mereka

dipersinggahkan oleh Atlah SWT di temrpat lang kosong i1o. t ea Sebenamya

adalah agar semwl manusia lari menjauh dari me,reka

Ada pula lang mengatakan, "Orang-orang terhalang untuk melihat

mereka oleh rasa takut. Tidak ada j embatan bagi seorangpun unhrk rnenuj u

ke ternpat mereka"r86s

Ada pula lang berpendapa! "[-ari dari mereka karenapanjang rarrbut

dan larku mereka"r866 Demikian disebutkan olehAl Matrdawi, An-Nuhas,

ts@ Disebutkan olehAbu Hay5ran dilamAl Bahr Al Muhith (6/109) danAsy-Syaukani

d^la;m Fdth Al Qadir (3R9o).
ttor qha'ahini disebutkanolehAn-Nfias dalaml'rab Al Qur'anQl45l) daniaberkata,

"Dan yang demikian ini boleh, karena dharrrnah dari jenis wau kecuali jika kasrah lebih

bagus". Demikian, sebagaimaaa disebutkanoleh IbnuAthiyah di dalatnAl Muharrar
Al Waja Q01379) danAbu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (61109).

tw Al Maluan Al Wahsyu artiqra telrpat kosong.
ts65 Lih. TafsirAl Mawardi (214?2\, Al Muhanar Al Wajiz (10/380) dan Tafsir Ibnu

KaEir(5n41).
t!66 Lih. TafsirAl Mawardi (U472), Al Muhanar Al Wajiz (10/380) dan Tafsir Ibnu

I(abir(5/l4l).



Az-7-tryaj dan Al QuEairi. Namun pandangan seperti ini terlalu j at1]q karena

ketika mereka bangun sebagian mereka berkata ke,pada sebagian yang lain,

'lGta tinggal sehari atau setengah hari." Ini me,nunjut&an batrwa ranrbut dan

kuku mereka tetap se,perti semula. Hanya saja dikatakan, "Sesungguhnya

merekamengatakm ngdeurikian sebelummerekamelihathrkudanranbut

mereka"

IbnuAthiyztrtw berkat4'Yarg benar berkenam dengAr mereka adalafu

bahwaAllah Ta'ala menjaga keadaan mereka ketika mereka tidur agar

mereka dan orang selain mereka me, rdapatkan tanda-tanda kebesaranAllah

pada diri mereka- Maka tidak nrsak pakaian mereka, tidak berubah siIbfrryra

dan orang yang diutus untgk pergi ke kota tidak mengingkari selain rambu-

rarnbu di bumi dan bangrrnan. Jika pada diriqra ada kondisi }ang dia ingkari

tentu pada diriqra ada sesuatu yng lebih pe,nting."

Sedangkan Nafi', Ibnu Katsir, IbnuAbbas dan warga Makkah dan

Madinatr membacanya: 'nj:a 'r>)i5(tenu engkau akan dipenuhi dari

merelra...) dengan tasydidt6s pada huruf lam. P embetian tasydid, untuk

kepentingan pe,nekanan. Makzudrryra, engkau akan dipenuhi dan sungguh

eng[auakandipenuhi.

Sedmgkan ulma yang lain mernbacan),a:'4i @an tenattah thatil
lramu &an dipenuhi), detgmtarrya tasydid,qira'ah tanp a tasydid inadalatl

yang paling populer dalam batrasa Qira'ah dengan tasydid adajuga dalart

uc4m Al Multabbal As-S a' di,

+* /'* i f 'u'.J3 tt;.)' ffru;irlir :*tiyt

tE61 I^ih" Al Mtrtanar Al Waiiz (101380.
trr qira'ah ini disebutkan olehAl Farra' di ddamMa'ani Al Qur'an (7137), Ibnu

Athiyah di dalaml, Muhanar Al Yajiz (101379), Abu Hayran di dalam Al Bahr Al
Muhirt(6lll0),Asy-Syaukani dtdalrmFathAl Qadir(31390),AlALbari didalamlmla'
ma Manna bihi Al Rahnun (21100) danAr-Razi di dalam ta8imya(2lll02).
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Jika An-Nu'man dengan orang-orang membunuh ketilca ihram

Maka penuhi dari Ka'ab bin Auf rantainya.IE6e

Sedangkan jumhur membacanya: *3 (rasa takut) dengan

mensnktnrkan'aln. Sedangkan Abu Ja' far menrbacanl,a delnrgzuo._ dhammah

padahuruf 'ain.ntu

Abu Hatim berkata, "Keduanya adalatr dua bahas^, a* ll:,ll

(melarilcandiri)manshubl<arerasebagufo aal,sedangkan*j(rasatafut)

adalah sebagai objekkedua atau sebagai tamyiiz."ti7t

tB Sebuah dalil penguat dari bentuk Babtth Tlrav,il, dan ini bagian dari dalil penguat

IbnuAthiyah dtdzlamAl Muhanar Al Wajiz (lOl38O).
tro Qira'ah ini disebutkan oleh IbnuAthiyah dalarn Al Muharrar Al Wajiz (lO/380),

Abu Ha1ryan ddamAl Bahr Al Muhith (6/1 l0) danAsy-Syaukani daJrarmFath Al Qadir
(38e0).

ts?t Para ulama belum sepakat pada I'rab yang satu untuk dua k^b I l:)lj a- tij.
MakaAn-Nuhas d"larnl'rabAlQur'an(21451)meirgatakan,"Sestmgguhnyake&taqra
manshub sebagai tamyiz. SedangkanAbu Halyan didzlamAl Bahr Al Muhith (6/109)

mngaakan, '{rf7 nansturD sebagai mashdii,baik karena ,2, j;i Wedihilangkan,
aau 'q,ij. Karena ini artinya sama dengan 'oij (nasd engkau melarikan diri), alt
lorena sebagai maf 'ul min ajlihf'. $sdangkan t$\ manshub kareina dia adzlahmaf 'ul
(objeD kedua. Sungguh terlalujauh orang yang betpendapat bahwa kata itu adalah

tamyizyaagdipindahkan dari objek, sebagaimana firmanAllah Subhanahuwa Ta'ala
: rijj S\\i €ji2 $ani pancarkan dari dalam bumi mata-air mata-air).
Sebagainanapeilapat),angrcryertorcnUnm€Nrukiltamyizdariobjek(maful).Ik€na
jika engkau paksakan sebuah kata kerja maka dia tidak akan membutuhkannya
sebagaimana ketika membutuhkan objek (maf 'ul bihi). lni berbeda dengan :

€*!t3\i Cfi 2 $ani pancarkan dari dalam bumi mata-air mota-air)..
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FirmanAllah:

b

4'r-'e',h:3 dn@ t il-;a. *i; 0)"i^L'3

t-i$ fi,i q r;f'J'l3 1;Lt7 ;*-'ti ci q i ;tt
tlt;L,61-ql *{t *fi j!;:y qrt, e'Gl

,)'f ,+)6 r i;.f 'e'{.#- s'., : ^i^uat 4 gtl rLili
tisl\Ly,: jy& A'et 4 ti * ,-j f!" itW-

@ffJ
oDan demikianlah Kami bangankan mereka agar mereka saling

bertanya di antara mereka sendiri Berkotalah salah seorang di
antara mereha: 'Sudah berupa lamakah kamu berada (disini?)'.

Mereka menjawab: 'Kita berada (disini) sehari atau setengah hari'.

Berleata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa

lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di

antata kamu untuk pergi ke kota dengan membawc uang perakmu

ini, dan hendaklah dia lihat manakah mahanan yang lcbih bailc

Maka hendaklah ia membmva makanan itu untukmu, dan

hendaklah ia berlaku lemthJembut dan janganlah sekali-kali

menceritakan halmu kcpada seorangpan'. Sesungguhnya jiha

mereka dapat mengetahai tempatmu, niscaya mereka akan

melempar kamu dengan bata, atau memaksamu hembali kepada

agama mereka, dan jika demikian niscaya kamu fidak akan

beruntung selamalomanya.n (Qs.Al Kahli [181] 19-20)

Firman Allah swr:'ga)r[;ca. ;ii{lJ. trv"iLs " Dan

demikianlah Kami bangunlcan merelca agar mereka saling bertanya di
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antara mereka sendirf'. Lji "aA*, 
penggerakan setelatr diam. Artinya:

Sebagaimana telatr Kami tutup telinga merek4 Kami tarnbatr petunjuk pada

mereka dan Kami bolik-balilftan mereka, juga Kami bangkitkan mereka.

Maksudnya, Kami bangunkan mereka dari tidurnya sebagaimana keadaan

mereka sexnulaberkenaan dengan pakaian dan kondisi merekayang lainrya-

Seorang pe,nyair b€rkat4

)ryu:PGG.*uvt ,fu I t..r! 
-,t.i-:+ f, O+ iv-t

Para pemuda jujur telah htutus dengan sihir tingkat tinggi

Sehingga mereka semua bangkit antara orang bingung dan orang

mabuktET2

I\,Ialsrdny4 Aku bangunkan" Sedangkan hurufhn dalm firman-Nya:

,:irg{. (agar merelca saling bertanya) adalah lam shaintrah yarfi lam

yang menunjukkan akibat. Sebagaimana firman Allah SWT: '& tk,
t93 ti:Jb (...yang akibatnya dia menjadi musuh dan lcesedihan bagi

merclca).Jadi, perrbangkitan mereka bukan agar mereka saling bertanya di

antaramereka

Finnan Allah SWT: f ; F.'tl *; 4 irl 6, * l,tereka meni awab :

' Kita berada (disini) s ehari atau s et engah hari'." Hal itu karena mereka

padapaanghari dan dibangkitkan olehAllatr SWTpada akhir

siang. Sehine€apemiryin merek4 Tiamlil*ra atau N&ksiliminaberkah, "Allah

Maha Talu akan lama masa ini".

Fimran Allah SWT: *fi jl ;.y er:, e'rLl lii{r " Matra

surahlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan

membawa uang perabnu inf'. Dalam potongan ayat ini dibatras tujuh

tt'Sebuah dalil p€nguatrfiliL Irmu'ul Qais. ir9r-Jt dengan dhernmah pada hunrfslz
artinya adalah sihir. Dikatakan pula, 'Sihir tingkat dnggr". Dikatakan pula, "Artinya
adalah se,pcrtiga malam terakhir hingga terbit fajar." Lih- trban Al 'Arab, enfri: 1tr,, .
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masalatr

Pertama:IbnuAbbas me,lrgatakarq "[Jang perak mereka seperti tepian

tempat penggerrbalaan di musim semi."1873 DemiHan disebutkan olehAn-

Nuhas. Ibnu Katsir, Nafi', Ibnu Amir Al Kisa'i dan Hafsh dari Ashim

membacanya : &)4 (dengan uang peralonrz) dengan kasrah pada huruf

ra'. SedangfanAbuAmnu Hamzah danAbu Bakar dariAshimmernb,rcanya:

&ii(denganuangperalonu)wedetgansulatnpadahuruf rc'.Mereka

membuang kasrall karena me,rnberatkan pengucapan. Keduanla adalah dua

balrasa yang berbed z. Az-Zq1aj membacanya, '&:/: (dengan uang

p er alonu) de,ngan kasratr pada huru f w au | 87 s daln s ulcun p ada huruf ra'.

Diriwayatkan pula batrwa mereka terbangun karena kelaparan, dan

orang )ang diutus adalatr famfnq sebagai orang termuda di antara mereka

Derrikiaq sebagaimana png disebutkan olehAl Ghaznawi. Sedangkan kota

adalahUfsus.

Ada pula lang mengatakan bahwa kota itu adalah Tharsus. Namanya

di masajatri6xtl adaleh ABus. IGtikalslarrr datangmo,ekamenmninla dengan

Tharsuus.

IbnuAbbas berkata, 'Meneka mernbawa uang dirham png di atasnya

bergarnbar raj a yang berkuasa di zamannya."

Kedua:FimanAllah SWT: tlt;L Sfjf-q '$"it "Dan hendaHah dia

lihat manakah makanan yang lebih baill'. Ibnu Abbas mengatakan,

'Makanan itu adalah se,mbelihan )angpaling halal." Kre,napenduduknegai

t873 Ar Ruba' seperti: Al Mudhar musim yang dekat dengan nnrsim semi. Ibnu Al
Manztrurdidalam Al-Lisan (enti: !l)mengatalarU "Fashiilnrba'rydihasillrodinusim
semi." Dinisbatkan dengan tanpa analogi.

rsT4Duaqira'ahinidisebutkanolehAn-Nuhas didalaml'rabAlQur'an(21452),lbnt
Athiyah di dalamAl Muharrar Al Wajiz (101481), Abu Hayan dalamAl Bahr Al Muhith
(dl1o).

t87s lbid.



mereka menyernbelih dengan nama berhala, sedmgkm di antara merelra ada

kaum png meqrembunyikar imannya Maloritas merreka adalah orang{rang

mdusi."

Ada pula yang berpendapa! *|W 
ufi( 6a fanan yan g I ebih b aik)

adalah makanan yangpaling banyak berkalrqra)."

Adapulapngberpendapa!'Merekamenyrubqra aganmembeli apa-

apa yang disangka bahwa makanan itu kira-kira cukup untuk dua atau tiga

orang 4gar mereka tidak diketahui. Kerrudim jika dimasak cutup untuk satu

jamaab-"

Oleh sebab itudikatakan batrwamakanan 1a.g dimaksud adalah b€ras.

Dikatakan puta,'I(urma basatr". Dikatakan pul4'Iftrma keringl'. Wallahu

a' lam.Dikatakan, " rfst tyorg lebih baik) lebih bagus". Dikatakan pu14

'kbihmruah."rn6

'4 9U Hii *Maka hendaklah ia membawa rezehi itu

unttianu",yakni: makanan. :iietS"Dan hendaHah ia berlahr lemah-

lembuf ', yalani: Ketika mastrk kota dan mernbeli makanan

$r|'h)'6#- {'3" D o, i a n g a n I a h s e ka I i - ka I i m e n c er i t a ka n

lwlmu kepada s eorangptm". Maksudrrya, j angan sekali-kali merryampaikan

berita- Ada yang mengatakan, "Jika dia diketahui orang maka hendalarya ia

tidak sama sekali me,nunjutrkan kawan-kawanqra )ang ada di dalart goa"

*r:j t* lt$- 
"l'il 

" sesungguhnya jika mereka dapat

mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kalian".

Az-Zunaj berkata, "Artiryra adalah melernpari mereka dengan batu".

Yarg seperti itu adalatr pembunuhan )ag paling bunrk

rt76 LiL pendapat-pendapatini di dalamtafsirAl Mawardi (U473),tafsirAr-Razi (21l
104), tafsirlbnuY\aitsn 61142),Al Muhanar Al Wajiz(101382),Al Bahr Al Muhith(61
lll), Fath Al Qadir (31391) daaAhlcan Al Qur'an,karya IbnuAlArabi (3/1231).
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Ada pula png mengataka4'Mereka mele,lnpari kalian dengan cacian

dan umpatan." Yang pertama adalah yang paling benar, karena mereka

berkemauan kuat untuk me,lnbunuhnla sebagaimana telah dijelaskan dalam

kisatrnya di atas. Rajam di zaman dahulu sebagaimanatelatr disebutkan

sebelumnya sebagai hukuman bagl orang yang berseberangan agamanya

dengan orangbanyak, karema lang dernikian itu lebih mudah dilihat oleh semua

penganut agama itu. Demikianlah, sehingga mereka bergabung bersama di

dalam tpaya perrbuntrhm itu

Kaiga:Dalam pe,nrbangkitan dengan uang pe,rak ini meqiadi dalil lang
me,nunjtrl*an adarryawaknlah @rcmtipan) yang satr dilakukan. Ali binAbu

Thalib telah menitipkan saudararrya, Aqil kepada Utsman RA Pada pokoknla

tidak adaperbedaan pendapat dalam hal ini. Menitipkan atau mewakilkan

sudatr sangat dikenal di zarnanjatriliatr dan di zaman Islam. Apakah engftau

tidak pertratikanAbdurratrnan bin Auf bagaimana dia menitipkan keluarga

dan kerabatrya kepada Umay5rah bin Khalaf di Mat*att. Maksudny4 agar

menjaga mereka, padahal Umayyah adalah seorang musyrik. Maka

Abdunatrman amat dekat dengan Umayyah, orang yarry melrjaga kerabatrya

di Madinah sedemikian rupa dengan memberikan imbalan atas apa yang

dipeftuantya

Al Bul**rari meriwayatkan dri Abdtrrahman bin Aut, ia berkata, "Aku

mengadakan perjanjian (dengan me,mberikan upatr) kepada Umalyatr bin

Khalaf agar menjagaku dalam keluarga besamya di Mal&ah dan aku

rnenjaganya dalam keluargabesarku di Madinah." Ketika aku sebutkanAr-

Ratrman diaberlot4 "Aku tidak kenalAr-Ratrman ! Maka tulislah kesepakatan

dengannarnamu lang ada di zamanjahiliatl." Maka aku menulis kesepakatan

dengannya dengan nama Abdu Amru.... .. lalu dia menyebutkan hadits

seutuhnla-r87

rs77 HR. Al Bu}fiari, pada pembahasan tentang perwakilan, bab: Jika Seorang Muslim
Mewakilkan kepada Seorang Kafu Harbi di negeri Musuh atau di negeri Islam dengan

MemberikanUpah(U4l).
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Al Asluna'i berkat4'lGluarga besar seseorang itl adalah orag-orang

png loyal dan sdalu mendatanginya.' Kata ini diarnbil dari kata: S- fu
jika dia cenderung atau loyal. Setiap yang condong kepada sesuatu atau

bersamanya maka dia telatr condong kepadanya dan mendengamya.rtil

Demikian dari htab AlAf,'aal.

I{eempt Wal<akihfttenitipan) adalatr akad dalanlul panrakilan AllEh

SWT mengizinkan hal itu demi kepentrngan yang ada padanya dan derni

tegalcnyasuatukernaslatratan. Tidaksetiaporangmarlprrna{alankans€Inua

urusannya kecuali denganpertolongan orang lain.

Para ulamakitatelahberdalil untuk menunjukkankrbenareryra dengan

sejrmlatr ayat dari Kitab Al Qur'an. Di antaranya fimran Allah SWT,

" ...pengurus-Wngurus zalrat... " r87e. Juga firman-Nya, "Pergilah kamu

dengan membawa baju gamislu ini..."t880

Sedangkan dari Sururatr berupa hadis yang banyak jumlaturya Di

antaranyaadalatrhaditsUrwahAlBariqidartelatrdijelaskandimukadibagiat

akhir surah Al An'aarn r88r.

Jabir binAbdullatr meriwaptkan dengan me,lrgatakarl

& ,1b it ,rr* {t J]J,1r'44t'* Jt cri, |->\l

;,8'r ;4 6L,Jw .; J\e\;t L'ti ;\d &
9.j'; *'tU'&'-^1 :* F.t iVtLi'Pa*'^,

rrTr Lih. Lisan Al'Arab, errtri: shaghaa.
t8DAt-Taubah: 60.
teYusuf:93.
r88r Lih Tafsir ayat 164 strahAlAn'ammakahaditsnya disebutkandi sana.
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"Aku hendakpeagi ke Khaibar sehingga aku datang kepada Rasulullalt

SAW lalu aku katakan kepada beliau,'Aku hendakpergi ke Khaibar'.

Maka beliau bersabda, 'Jika engkau tiba kepada wakilht maka

ambil darinya lima belas wasaq danjika dia minta buloi kepadamu

mala letaklran tanganmu pada tulang dada bagian atasnya."tuz

HRAbuDaud.

Haditsnya sangat banfrak yang sama maknanya dengan hadits ini.

Sedangfun dalam iima' urnmat be*enaan de,ngm hukum jawaz bal ini sudah

crftW.

Kelima: Perwakilan hukumnya jaiz dalam segala hak yang

dipe,rbolehkm rmtuk dilakukmperurakilan Jikamewakilkankepada seoratg

perryas, malohtrkmnyatidakboleh. Kaena setiap yatghaan tidakboleh

dilakukan penn akilan di dalanryra

Keqon:Ddmayatini adapoin Fngmenrik, pitu: Peruakilatlraus

dengan pengamanan diri kare,na takut diketattui oleh seseorang dengan apa

yang ia lakukan Krena mereka dengan kepergianrryra muncul rasa takut atas

diri mereka sendiri. Bolehnya dilakukan penvakilan bagi orang yang udzur

adalah sesuatu yang telatr disepakati. Sedangkan orang yang tidak ada udzu
pada dirinya makajumhurmemperboletrkanrrya-

Abu Harifah dan Suhnun berkat4 "Tidak boleh-'.

IbnuAl Arabit883 berkat4'I(ranya Suhnun menerimanya dari Asad

binAlFurat sehingga ia selalumenrbuatkeptrtusmdmikian selmaiamenjadi

qadhi (hakim). Kirarryra dia melakukan yang demikian itu dengan para pelaku

t8t2 At-Tarquwah adalahtulang yang ada di antara cekungan pada leherdan pundak.

Terdiri dari dua tulang inr yang berada di kedua sisi. Wazaonya adalah i/ii dengan
fathah" Lh-An-Nilwyah(1/187). dsnhadiciniditalfirij olehAbuDau4 padapembahasan

tentang keputusan, bab: Perwakilan (3/3 13 nomor : 3632).
rsE3 h. Ahlcam Al Qur' an karyrrya (3 I 123 t).
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kezhaliman yang berkuasa, karena menyadari kekuatan mereka dan

mer€ndatlkan diri dihadapan mereka Demikianlah yang benar. Perrralcilan

adalah ma'unah (pertolongan) dan bukan untuk pelaku kebatilan."

Menurut saya (AI Qurthubi): Ini bagus. Para ulama dan ahli

keutamam hendalaryra me,rreka mewakilkan sekalipun mereka hadir dan datart

keadaan sehat Dalil yang menunjulkan batrwaboleh melakukanpemrakilan

bagi orang yang hadir dan sehat adalatr apa png telah ditakltrij dalam,4sh-

Shalilnni dfrselain keduaryaa dari Abu Hurairatr RA ia berlota, "Seseorang

memiliki piutang seekor unta umur dua tahun pada Nabi SAW. Ia datang

minta dilunasi, beliau bersabda

d r# rr;:-,bLl,

;\l ,#\f :Jw

.;i!u(i*
'tserikanlatr kepadanla '. Sehingga para satmbat me, rcari unta usia dua

tahuru namun mereka tidak mendapatkannya melainkan wrta dengan

umw di atasnya. Beliaupun bersabda, "Berikanlah kepadanya".

Orang ituptmbe*at4 'Engkau telatr meme,nuhi kehendakku semoga

Allalr memenuhi kehendakmu". Nabi SAW bersabd4 " Sebaik-baik

lralian adalah yang paling baik pehmasannya. " ruq.afazlL NBukhari.

Hadits shahih ini menunjtrliftan hukum bolehryabagi orang )eg sdang

ada di tempat dan sehat badannya untuk mewakilkan. Kare,naNabi SAW

memerintahkan kepada para sahabatrya agar mernberikan atas namanya

seekor unta png menj adi tanggrurganryra. Yang demikian adalah pemrakilan

Itr r{R Al B,khari pada pembahasan teirtang perrvakilan, bab: Pemakilan Sal6i (?42),
Muslimpada penrb"hasan tentang MusaqalL bab: Siapa png Diminta Menggantikan
Sesuatu lalu ia mernberinya dengan png lebih Baik dan Sebaik-baft Kalian adalah png
Paling Baik Pelunasannya. Lth. Al-Lu'lu' wa Al Marjan (?J26).

,.f-;bLlr, ,|lui sWi rir'ttf:y- *+
3t,*; * iut * Ut Jv .iu 
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dari beliau atas mereka unhrk melakukan hal tersebut. Padahal Nabi SAW

tidak dalam keadaan sakit dan tidak sedang bepergian. Ini menyanggatr

pendryatAbu Hadfah dm Subnun png me,ngatakanbahwatidak boleh bagi

orang png adadi tempat dan sehat badanrryramewakilkarq melainkan dengan

keridhaan mitarya- Hadits ini bertentangan dengan pendapat keduanp-

Ketujuh: Ibnu I(hrnraizirnandad b€rkata, "A1at ini mencakup hulem

bahwabolehberserikat lrrenauang logam 1ro.6"1sh milik merekabersma

Juga me,ncakup bahwa boleh merrberi perwakilan sebagaimana mereka

mengrfirs ormgymgmenjadi wakilmereka untukbe,rbela$a Jugamencakrp

hukum boleh makan malcanan milik kawan dan sahabat mereka bersama-

smra, selcalipun sebagianmereka lebihbaqak makamyadari sebagm yang

lqin." Demikian itu sejalan de,ngan firmanAllah SWT, " ...dan jika kamu

bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu..."
sebagaimana telatr berlalu penjelasanrryra dalarn surahAl Baqarah.r885 Oleh

sebab itu kawm-kawan kami berbicara te,ntang seorang miskin png diberi

sedekah. Ke,nudian sedekah itu dia gabungkan dengm rnakmar ormg kaya

ke,mudian memakmnya bersmmla Yang demikiar ini boletr"

Merekajuga telah mengatakan tentang orang yang memiliki saham

me,ncampurkan makananqra de,ngan makanan mitranya lalu dia makan

bersama-sama Yang demikianjuga boleh. Rasulullah SAWjuga memberi

pe,r:wakilar rmtuk membeli binatmg lnrft an rmtuk beliar

Ibnu AI Ambir886 berkata, 'Dalam ayat itu tidak ada dalil fng
menunjukkankepadaproses mmberi perwakilan sodemikian itu, kar€nabisa

jadi setiap mereka telatr diberi bagiannya masing-masing sehingga tidak

bsserikat di dalamn5a-"

rs Lih" Tafsir ayat 220 surahAlBaqarab"
tt86 | ih. Ahkan Al Qur' ot karynya (3 I 1230).



Tidak ada png bisa dijadikm sandaran dal,ryn masalah ini selain kepada

dua buah badits, pertot aiBahwa Ibnu Unran berlatu di dekat suatu kelompok

orang )ang sedang makan buah kunna lalu bertda'Rasulullah SAW telah

melarang makm dubrrah lqrrna sekaligusteET kcuali s€fielah orag itr menrirta

izin kepada ssudaranya "t eea

Kedru:HaditsAbu Ubaidatr tentang pasukan te,lrtara pe,makan daun

1ang beqguguan r8s namrm ini dibawah png pertama tingkat kejelasanqra

karena kerrmglinan bahwaAbu lJbaidah me,mberi mereka makanan )xang

cukup namun tidak mengrrmpulkan mereka ketika maton.

Menurut saya (Al Qurthubi): Apa png menurjulil<an pertentangan

de,ngan pendryat ini dari Al Qur'an adalatr firmmAllah SWT, Vrll6 oy
'&"*f " ...dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka merela adalah

saudaramz..." (Qs. Al Baqarah l2l: 220), Dan juga firman-Nya,

6ei1t164+1;IbY olLt+'H" G "...ridak ada hatangan

tu7 Al Qiraan adalah orang yang rnembarengkan dua buahhrrma ketika memakannya.
Dilarang melakukan yang demikian karena itu suatu keburukan Yang demikian itu
rnenghinakankawannya.Ataukarena di dalan'nya adakecuranganterhadap kawannya.
Lih" An-Nihayah (41 52).

r8E8 I{R. Al Bukhari, pada penrbahasan tentang Kezhaliman, bab: Jika Seseorang
Mengizinkan sesuahr pada orang lain mal<a hal itu dibolehkan- Muslim pada p€mbabasan
tenungMimman,bab: hranganmakanduahrrma sekaligusjilomakan secarabersama-
sama, kecuali dengan izinkawan-kawannya.ll-Lu'lu'waAl Marjan(21166). Juga ada
padaAbuDaud,At-Tirmidzi,Ad-Darimipadapembahasant€ntangmakanan danAhmad
dahtnAlMusnad(AU07).

tEse Al Khabthu memrkul pohon dengan tongkat agar berguguran daunnya. Nama
daun yang adalah Hrabathun - dengan harakah - fo'alun yang artinya
adalah maf 'ulun yang reruprkan pakan unta. Ibnul Atsir rahimahullah berkata, 'Di
antaranya adalah hadib Abu IJbaidah... Maka para sahabat RA ketika mereka keluar
dalarn sebuah patroli me,nuju ke bumi Juhainah lalu nrereka kelaparan, nrreka pun makan
darm-dar.rn yang gugru meka pasukan mereka disebut 'pasukan daun gugr:r"'. Hadits
itu ditalfirij olehAl Bukhari, pada pembahasan tentang sernbelihan, bab: FirmanAllah
yang artinya : "Dihalalkan bagimu binatang buntan laut..." (3/308-309). Juga oleh
lduslim.lalam, rnemburubab: Halalnyabangkailaut(3/153G1537),AbuDauddidalam'
Al Ath'imah,bab: Fii Da'tyaabbil Bahri31363,An-Nasa'i dalam: Memburu,Ahnad di
rtatent Al Musnad (3 I 3W).
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bagi kamu makan bersama-sama merela atau sendirian..." (Qs. An-

Nuur [24] : 61), png akan datang pe,nrbatrasannlaa, insyaa Allah.

FimanAIIah:

f'zb .vffof, is. fi GS5 f b*z1;rf,b gj;l ;rts;'i-L 3

,1,*l # t ;4 | ;vr"-;;f -# i;* s) W. ;s.4c
f-({ 5L 1 fi | ;Gi-'.,,;l'9. t)rLp s) W. ;s

ip Ur+!; e;r w i# s).fi do"4'{;l
@fi?r

nDan demikian (pula) Kami mempertemukan (manusia) dengan

mereka, agar manusia itu mengetahui, bahwajanjiAllah itu benar,

dan bahwa kedotangan hart kiamat tidak ada kcragaan padanyo

Ketika orang4rrang itu berselisih tentang urusan mereha, otang-

orang itu berkata: 'Dirikan sebuah bangunan di atas (Soa) mereka,

Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereha'. Orang-orang

yang berkuasa atas urusan mereka berhata: 'Sesungguhnya kami

alcan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya'.'

(Qs.AlKahli [18]:21)

FirmanAllah SWT: * 6;l at"iL'r*Dan demikian (Wla) KMri
manpertanulcan (marutsia) dengan merel(a" .Maksudqra IGmi perlihatkan

dan Kami tunjukkan kepada mereka. Sedangkat g;;f "Kami
mempertemukan" addah upaya merubah kata kerja menjadi kata kerja

transitifdengantarnbahanhamzafr.Asalnyaberarti rr.+t 'te,qgelincir'untuk

kaki.

b

if Yl C't *rli-tJj4. "Agar manusia itu mengetahui, bahwa
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janji Allah itu benar." Maksudny4 Umat muslim ketika astrhabul katrfi

dibangkitkan padazammmereka" Yang demikiar itu lrarena Daqiprus mati

dan telah berlalu beberapa abad sedangkan raja negeri itu adalah seorang

stralifu sehingga terjadi pefteaaan perdeat di antara wqga negsriqa teirtang

'hari penghimpunan' dan pembangkitan semuajasad dari kubur mereka.

Tentmg hal itu seb4gian manusia ragu-ragu dan me4iafiiqra s€raya bertat4

"sesungguhnya haqra roh-roh yang akan dihimpun sedangtan badan telah

habisdimakmtaah"

Sebagian yang lain mengatakaq'lGta ake dibanglitkan dengan roh

danjasad secarahrsama-sarla" Se,mua itu menjadi masalah besar dalam

wilalah k€rajaan dan semua orang berada dalam kebingrrngan Mereka tidak

me,ngetahui Uagaimma mendryatkm kejelasur telrtmg p€rkam itr. $ehin gga

mereka mengenakanpakaim dfii bulu lalu duduk di aas debu bakrm serala

be,rdoa kepadaAllah SWT rmttrk me,mohon alasan dm penjelasan. Namrm

Allah SWT mengrrtmakan ashhahul L'ahfi .

ffifta dikatakan,'I(etikamerekame,ngrrhrs salah seormg dai merelo

dengm ua'rg logrrnqrake kota 1ag dengmnla 4gr mmbaurakm makanrl

nmnrnkeberadaann:radmjuga diilranqat€rtolakl@€natelahlono. Sdtingga

ia dibawa kepada raja yang ketka itu seorang png shalih dan ralryat pun

telah beriman. Ketika ia melihatrya" ia berkata,'lGranya ini adalah para

perlrdayangpergi di zaman raja Diqipnus. Aku telah berrdoakepadaAllatl

sudi kiranya me,nwrjukkan mereka kepadaku." Dia bertanya kepada sang

pe,muda lalu smg pemuda itu menyampaikan berita telrtang diriqra. Maka

rqiab€rg@biradengmkiadim ihr lalubertata,'lfirmyaAllahtelahmerlgirim

kepadamu tmda makahendakqa kitabermgfutme,lruju goabersmdq/:a-"

Diaprmmenunggrrg rcnaramlrajugabeisanawagakotameuqiuke tqat
tersehrt

Ketika mereka telah dekat dengan go4 Tamlikha berkata, *Alor akan

me,nernui mereka agarmereka tidak terkejut '. Diapun me,lruju mereka dan
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memberitahu pedcraD& baluraumat yag datatg adalah unat Tslarr Akhiqa
merelca senang kare,na itu. mereka keluar dan menemui raja seraya mengelu-

ehrlranrya sedangkm sang rqia merruliakan merreka Merelrryrnr lfrrtas keolbali

kegoanya.

Kebanyakan riwapt mengatakan bahwa mereka mati ketika diajak

bicaraolehTirmlildra dengarkematian yang sesngguhry4 sebagimana akan

datangpenjelasannya.

Orang-orang yang tadinya ragu tentang kebangkitan dengan jasad

kembali meyakini hal tersebut. Inilah makna: * gi;f "Kami

mempertemukan (manusia) dengan mereka" li, fi CS Uii-AA.
"Agar manusia itu mengetahui, bahwajanji Allah itu benai' .Maksudryr4

agar raja dan semua ralqatqra mengetahui bahwa kiamat adalah haq (benar)

dan kebangfitan adalah haq.

'61'i#. At4"t\ " Ketika orang- orang itu b ers elis ih tent ang

utusan mercka". Mereka bendalil dengan khabar (informasi) dari satu orang.

Maka r4i a berkat4'tsuafl<al sebuah bangrrnan di atas tempat merelca''. Orurg-

orang ),ang seagatna dengan parapemuda itu berkat4 'tsuatlah di atas tqnpat

me,reka sebuah masj id. "

Diriwalatkan bahwa satu kelompok orang-orang l<afir berkat4'I(ami

akan bangun rumah ibadah orang Yahudi atau ruang tarnu." Namun mereka

dihmg oleh kaum muslim dm merekaberkata'Kmri akm bmgun di atasrya

sebuah masjid". Diriwayatkan bahwa sebagian kaum datang untuk

menghilangfun goadanmerrbiakan merekahilang di dalamqa-

Diriwalatkan dniAbdullah bin Umr bahwaAllah SWT mernbutakm

semuamanusia ketika itu. Allatr merrbiarkan mereka dan menutupi mereka.

I(uena itr mreka meng4iak untuk merrbangun sebuah bangunm aga menjadi

simbolbagimereka-

Dikatakan pula batrwa raja hendak memakamkan mereka di dalam
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s$uatt peti dai exras smnpai aktriqra ia diddangi oldr makhluk dalm tidnrryra

(mimpi) lalu iaberkat4 "Engkau hendak menjadikan kami dalam kotak dari

emas makajanganlatr kamu lakukan Kami diiadikan dari tarah dan kepadanya

kami ke,nrbali. Maka biaxlon karri."

Di sini muncul masalatr-masalatr yang dilarang dan diperboletrkan.

Membuat masjid di atas kuburan dan shalat di dalamnya serta me,mbuat

bangunan yang lain di atasnya dan lain sebagairyra )ang merupakar bagian

dari rya-apa yang dilarang oleh Sunnatr. Dengan demikian maka terlarang

dan tidak boleh dilakukan

IIal itu kar€na rya 1mg diriwapfkan olehAbu Daud dmAt-Tirmidzi

dari IbnuAbbas, iaberkata"'R.asulullah SAW melaknat para wanita png
ziarah lnrbur dan orang-orang png menj adikalrya sebagai masjid dan lampu

p€nerangan di atasnla."taeo

At-Tirmidzi berkata, 'Dalam masalah png sama dari Abu Hurairatr

dan Aisyafu ada hadits Ibnu Abbas dengan deraj at hasan"

Diriwayatkan oleh Ash- S:hahihani dd Airyah bahwa Urnrnu llabibatr

dan Ummu Salamah merryabutkan sebuatr gereja png pernah mereka lihat di

Habaqah @tlrcpia) 1ang di dalamnlaa terparrparg garrbr-ganrba Rasulullah

SA'rilf, sehinggaRasulullah SAW b€rsabd4

tteo IT Abu Daud, pada pembahasan tentang lilazahrbab: Wanita Beziyarah Kubur
(31216 nornor: 3236), At-Tirmidzi, pada pembahasaa tentang lenazah, bab: Riwayat
Tentang Makruhnya Wanita Berziyarah Kubur (31362 dan 363), Ibnu Majah pada
pembahasan tentang jenaz,all bab: Riwayat Larangan Wanita Beziprah Kubur, nomor:
1576. Juga disebutkan oleh As-Suyuthi dzlamAl Jami'Al Kabir (31670) dari riwayat
AbuDau4Ath-thayalisidalamMusnadq,a(lll357),Ahmad dzlamAlMusnadQl323),
AbuDaudAt-Tirmidzi,An-Nasa'i,Alllalcim dalartAlMustadrakdanAlBaihaqidalam
gunannya (4178), pada pembahasar tentang jenzz.ah, )ang semran)ra dari lbnuAbbas
R/t. dengaulafazh:

tS,i9*i' 41" ;;eJ,,t iA, l1'1 h ;;s
*Allah melalant para wanita yang ziarah htbur dan orang-orang yang membuat

masjid dan lampu penerangan di atasnya."

958



lr*.; rf ,*f;.'ot1i dfut ,y'5,'# ok 6Ul'JLt
?Y- )r; 4':l ;ja, ,tuu,

o ta. .jlsss*s
c

.d;r;r

" Sesungguhnya merelcajika ada di tengah-tengah mereka seorang

shalihyang meninggal dunia maka mereka membangun masjid di
atas kuburnya dan mereka memasang lukisan orang itu di
dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah
Ta'ala lcelak di hai kiamal. "t8et Lafaztr Muslirn.

Para ularna kita (madztrab Maliki) berkata, "Haram hukumnya bagi

kaurn muslim mer{adikankuburanpara nabi dan paraulama sebagai masjid-"

Para imam meriwayatkan dari Abu Martsad Al Gtranawi ia berkat4 "rqkr
pematr me,nde,ngar Rasulullah SAW bersabda,

,AL fr'4 li jAr drlra y

"Janganlah lcalian shalat lre arah lruburan a*iongon duduk di
at as ny a. " n n IafazhMuslim

Maksudny4 janganjadikan kuburan sebagai kiblat sehingga kalian

rnenunaikan shalat di atasnya atau ke arahnla sebagaimana lang dilakukan

oleh orangorangYatrudi dan orang-orrrg Nasani, setringga beribadah kepada

orang yang dimakamkan di dalamnya dan menjadi seperti penyembatran

terhadap patung. Nabi SAW memperingatkan perbuatan yang demikian itu

dan membendung celah kejatratan yang mengakibatkan kepada perbuatan

demikian iq maka beliau b€rsabd4

rEer I{R. Al Bulfiari, pada pembahasan tentang Shala! bab: Apakah Kuburan Kaum
Musyrik Jahiliyah Boleh Dibongkar lalu Didirikan Masjid di atasnya, Muslim pada
pembahasan tentang Masjrd, bab: Larangan Membangun Masjid DiAtas Kubur. Lih.
Al-Lu'lu'wa Al Marjan (lll2illz7).

aaa

,UI+ P' o.
4-'
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'r-ta'#pt g,qf 'r'jrtU,.i; ,F ttsti*;'"*t
"Amat sangat besar kemurlraan Allah atas kaumyangmenjadikan

latburan para nabinya dan orang-orang shalih sebagai masjid-

masjid.

Diriwaptkan oleh Ash-Slnhihani dari NEnah danAMullah binAbbas,

keduanfia berkata,'I(etika turun kepada Rasulullah SAW ayat ini, mulailatt

beliaumenuttrpkankainbeliaupadawajatnryasaatkainiUrtelatrmenutrryiny4

beliau menyinglapnya kernbali, seraya bersabd4

"LaloutAllah atas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani.

Mereka menjadilcan htburan para nabi mereka sebagai masjid-

masjid."t8e3

Beliau me,lrrperingatkan dari apa yang mereka perbuat. Muslim

meriwayatkan dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang me,lnbuat

kijing pada kuburan atau duduk di atasnya atau membuat bangunan di

StESnya"!8el

Abu Daud dan At-Tirmidzi juga mentakhrij dari Jabir, ia berkat4

's,asulullahSAWmelarangme,lrrbuatkijingpadalnrburarlmerrbuattulisarU

menrbangun di atasrrya dan me,nginjaknl,ia."r8s

At-Tirmidzi berkata 'Ini adalah sebuatr hadits hasan shahih." Dalarn

Ash-shahihada riwayat dari Abul Ha1ryaj Al Asadi, ia berkata: Ali bin Abu

t!e3 l+R Al Bulfrari pada pembahasan tentang Ash-Sbala! bab: Hadits riwayatAbuAl
Yaman dan Muslim pada pembahasan tentang Masjid, bab: Larangan Membangun

Masjid diAtas Klbw. Al-Lu'lu'wa Al Marjan {lll27).
rse4I{R. Muslinl pada pembahesan tentang Jenazah (21667).
tses Jbid.

'r*u "efif'r:i ft";L,s)60 )';rt,P rJt 
-,a
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Thalib bqkata kepadakra'Markah aku utus eng[au untuk sesudu png untuk

itupula aku diutus oleh Rasulullah SAW: Ianganbiarkan patung melainkan

engkau mernbinasakannya, kuburan yang ditinggikan melainkan engkau

meratakannya -dalarn suatu riwayat- atau gambar melainkan engkau

menghancurkanrryra."rte6 I{R AbuDaud danAt-Tirmidzi.

Para ulama kitabe*at4'Makna eksplisit hadits itu adalah tidak boleh

danmeninggikan larburkecuali sekedar agartidak diinjak."

HaI ini juga dikatakan oleh sebagian ulama

Sedangkan jumhur berpendapat bahwa ketinggian inilah yang

diperintahkan rmtuk dihilangkanjika lebih dari sekedr agar tidak diinjak dan

kuburan akan tetap de,ngan apa yang bisa dikenal sehingga dihormati.

Derrikian ciri kuburan Nabi kita Muhammad SAW dan kuburan dua orang

sahabat beliau +ebagaimana disebutkan dalan Al Mtmaththa' - dan juga

kuburan bapak kitaAdamAS., sebagaimana png diriwayatkan olehAd-

Daraquthni dari hadits Ibnu Abbas.

Sedanglen peninggian bangunan png berlebihan sebagaimana png
dilahkan di zemanjahiliah untuk tujuanme,mbesarkan dan mengagunglcan,

itulah yang hanrs dibinasakan dan dilenyapkan. Karena di dalamnya ada

p€nggunaan hiasan &miawi di awal kefudukan ulftrawi, dan sikry latah atau

menglatn (tasyabbuh) dengan orag png suka mengagungfun kuburm dan

merymbaturya- Dengmmempeftatikan malma-malsmini dm hangmlmg
jelas, maka dengan tegas harus dikatakarU'Itu haram hukumnya''.

Peninggian kuburan han)ra seukuran satu jengkal. Ini diambil
pengertianqra dari punukrmta- Ke,mudian disiram bagian atasnya dengan air

Ite6 IIR. Muslim, pada pembahasan tentang !sneq.ah(21666), Abu Daud, pada
pembahasan tentang lenazah, bab: Membuat Bangrman Di Atas Kubur (31213) dat
tidak ada laranganuntuk menginjak. Juga olehAt-Timidzi pada pernbahasan tentang
Jenazab bab: Larangan Membuat kijing pada Kubur dan Membuat tulisan padaq'a (3/
3s9).



agar tidak bertaburan karena tiupan angin.

Asy-S),af i mengataka4 "fidakmengapajikalorburitu dilryisi dengan

tanah."

Abu Hanifah berkat4'I(ubur tidak boleh dikijing atau dilabur dengan

tanah atau ditinggikan dengan bangunan sehingga harus dirobohkan. Tidak

me,ngapa de,ngan meletalC<an batu-batu agar menjadi tanda"

KetikaAbu BakarAl Atsram meriwayatkan, ia berkata, "Musaddad

menyarnpaikan hadits kepada kami, Nuh bin Durraj menyampaikan hadits

kepada kami dari Abban bin Taghlib dari Ja'far bin Muhammad, ia berkata,

'Tathimah bintu Rasulullah SAW menziaratri kuburan Hamzatr bin Abdul

Muthallib setiry hari Jum'at dan me,mberinla talrda dengan batu." Denrikian

disebutkan oleh Abu Umar.

Yang diperbolehkan adalatr pemakaman di dalam peti. Yang derrikian

ini dip€ftolelrkan apalagi jika tanahrrya sangat genrbur. Diriwayatkan batrwa

DanialAs di lorburdalam peti yangterbuat dari batu. DanYusufAS. berurasiat

agr dibuafkan untuk diriryra peti dari kaca lalu dimasuld<an ke dalam sumwrsT

karena takut akan disembatt. Demikian cara pemakaman hingga masa Musa

AS. Hal itu dihmjukkan oleh seorang wanitajompo yang dinilai marfrr' lalu

dinyatakan maudhu' pada masa IshakAS. Di dalam Ash-Shahih darisa'ad

binAbi Waqqashbahwaketika ia sedang sakit ng ke,mtrdiar diameninggaltss

dalarn sakitryra itu, ia berkata 'Buat untukku latrad lalu tutup dengan batu

batatp langtegak sebagimana latrad 1lang dibuatunhrk Rasulullah SAW."reoo

tte Rakiyah: surnur. Lisan Al 'Arab akarkzta(€ ).
t8et Ungkapannya : g ',lii artinya ' msninggal dalam keadaal sakit itu. Kematian

disebutkan dengan kata gii dalam bahasa Arab tidak terbatas untuk penghinaan
sebagairnana dif uatkan Al Qur' an.

tte Al-Labin: apa yang dicetak dari batnn tanah dengan bentuk bujur sangkar utuk
bahan f6g*"o. Bentuk tunggalnya adalah labinah seperti kalimah.

re00 HR. Muslim, padapembahasan tentang Jenazzh(21665).

I
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khad adalatr galian pada sisi aratr kiblat kuburan, yang mana maylt

diletakkan di dalamryra lalu bagian atasnya ditutup dengan batu bata- Yang

derrikiar ini me,nunrt kanri lebih utama dlurrpada syaqq (ubang png dibuat di

bagian tengatr larbur) karena itulatr yang dipilih olehAllah untuk Rasul-Nya

SAW dan demikiailah yang dikatakan oleh Abu Hanifah batrw4' Yang sunatr

adzlahlahad'.

Asy-Syaf i berkata "Syaqq". Batu bata makruh untuk lahad. Asy-

S),afi 'I b€rkat4'"Tidak mengapa dengan batu bata karena itu adalah sejenis

bafiL"

Namun Abu Hanifah dan sahabat-sahabatrya memaknrhkan hal

tersebut, lrmemabatu bafabeqgunauntuk menguatkan bangunm. Sedangkan

kuburan dengan apa-apa )ang ada di dalamnya adalatr agar binasa, maka

tidak layak dalam hal ini menggunakan sesuatu png biasa digunakan utuk
penguatan- Narrun demikian disamakan antara bahr dengan banr bata-

Ada ngmengatakmpul4'tsatubataadalah sisaryi sehinggamalsuh

demi o,ptimisme". Dengan de,mikim maka dibedakan antra batu dengan batu

bata- Mereka berkat4 "Sunnah dengan batu bata dan kayu berdasarkan

riwayat bahwa di dalam lnrburan Nabi SAW dil*akkan setumpuk bambu."

Dikisahkan dari Syailfi Imm Abu Bakar Muhammad binAl Fadhl Al
Hanafi rahimahullaft bahwa dia memperboletrkan menggunakan peti di
negerinya karena tanahnya png gerrbur. Ia berkata, "Jika peti dibuat dari

besi maka tidak mengapa Akan tetryi di dalamryra harus didasi dengan tanah

dan bagian di atas mayit dilumuri dengan tanah. Ke,mudian diletakkan batu

bata pg ringro di sebelah kmm dan kiri mayit agarmenjadi semxacam labad"

Menumt saya (Al Qurthubi): Dari makna ini maka di dalam kuburan

Nabi SAW diletakkan sele,mbar selimut, karena tanah Madinah tanah

bergaram.rst

t$t As-Sabkha&: Tanahyangbergaramdanmenyirrpanair. Lifr.. LisanAl 'Arab,enti:
ei'.
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Syu.qrantm berkata,'Demi Allall aku letakkan selembar selimut di

bawatr Rasulullah SAW di dalam kubumya"teoa

Abu IsaAt-Tirmidzi berkat4 "Hadits Syrqran adalah hadits hasan

ghaib.

FimanAllah:

'# * tu-1^5 Sj *s ;i1K 4$ * o; fu
&i U $"?iL *GsW Cj *s-4,ru. 63

{s C* {Z$l d )b S|".J;E $1'ti*;- C e+
@fit't#4.;;ti

oNanti (ada orang yang akan) mengatakan: '(lumlah meteka)

adalah tiga orang yang keempat adalah aniingnya', dan (yang lain)

mengatakan: '(Jumlah mereka) adalah lima orang yang keenam

adalah anjing nya', sebagai terkaan terhadap barang yang gaib;

dan (yang lain lagi) mengatalcanz'(Jumlah mereka) tuiuh otang,

yang he delapan odolah aniingnya'. Kutakanlah: 'Tuhanku lebih

mengetahui jumlah merekq tidak ada orangyang mengetahui

(bilangan) mereka kecuali sedikit'. Karena inianganlah kamu

tm Syrqran (dengan dharrnah pada hunrf pertamanya dan sukm padzhrtnrf, qaJ)

adalah budak Rasulullah SAW. Dikatakan bahwa narnanya Shalih. Dia ikut bergabrmg
dalarn periilrg Badar ketika masih berstatus sebagai budak yang kemrdian dimerdekakan.

Ibnu Hajar ra himahultahberkzta, "Aku nrcngira bahwa dia mcninggal di masa khalifah

UtsrnanRA." Lib" Taqrib At-Tahdzib (U354).
roB HR. At-Tirmidzi, pada pembabasan tentang le/Dazah, bab: Tentang Satu Pakaian

yang Diletakkan di bawah Mayit di kuburnya (3/356 nomor: 1M7). Dikatakan tentang

hadits itu, 'Hadits Syuqran hadits hasan gharib".
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(Muhammad) bertengkar tentang hal mereka" kecuali pertengkaran

lahir saja dan jangan kamu menanyakan tentang mereka (pemud*

pemada ita) kepda seorangPun di antora mereko.'

(Qs. Al Kahfi [18]: 22)

FimranAllatr SWT: #;#itSZni $fu "Nanti (ada orang

yang akan) mengatakan: '(Jumlah mereka) adalah tiga orang yang

lreempat adalah anjingnya'." Kata ganti dalam c)Sfupng diinaksud

adalah para ahli Taurat dan orang-orang yang hidup di masa Muhammad

SAW. Karena mereka be6eda pendapat dalam hal jumlah ahlul kahfi

sebagaimana pe,rbedaan pendA atyury adadi dalam nash.

Ada pog mengatakan, 'Yang dimaksud de,ngan mereka itu adalah

orang-orang Nasrani. IGrena sekelompok dari mereka yang datang dari

Najran datang kepada Nabi SAW sehingga b€rlangsung penyebutm te,ntang

ashhahul lahfi s€hinggaAl Ya'qubiah (kelompokYacobus) berkata'M€relra

tiga ormg ymg keeryat adalah ajingrrla"

An-Nasthuriyah (kelompok Nestoria) berkat4'Mereka lima orang,

png keenmr adalah mj ingDa."

Sedangkan kaum muslimin mengatalran,'Mereka tujuh orang, yang

kedelapm adalah mj ing mereka"

Adapula lmg mengdakm, "ini adalatr pernryrm te,lrturg orang-ofitttg

Yatrudi png memerintahkan kepada orang-orang musyrik agar bertanya

kepada Nabi SAW te,ntang ashhabul kahfi ."

Huruf wau dalam finnan-Nya, 'friL *Yl "yang ke delapan

adalah anj ingryd' adalah cara qira'atr atrli nahwurry dan mereka mengatakat

tw Lib- Al Muhanar Al Wajiz (lOR85), I'rab Al Qur 'az karyaAn-Nubas (44$) dau'Al
BahrAl Muhith(61114).
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bahwawauitu adalatr wa u athafymgmasuk ke dalam pengkhabararl yarlg

teratrtir tentangjumlah bilangan mereka untuk menjelaskan perkara mereka

kri menunjultcan batrwa yang demikian itulatr yang melrj adi tujuan dari apa

yang dikatakan. Iika gugur tujuannya, maka ung[apan itu masih be,nar.

Ketompok lain larrg di dalamnya Ibnu Khalawaih berkat4'Dia adalatt

waz untuk png kedelapan."

SedmghAts.Tsa'labi mengisabkm dariAbu BakarbinAlSrasybatnra

orang-orang Quraisymengatakan tentang jurnlatr mereka yaitu: enam, tujuh

dan delapan. Sehingga waz masuk kepada png kedel4an.

Dkisatrkan sedmikianpula olehAl Qaffal, diaberkata *Sekelompok

orangberpendapat bilmganmenunrt onmg-oftrngArab saryai kepadatujuh"

Jika membutubkan tmbatmn maka dianrbil Ltrabar lain dengan m€masul&an

huruf waz. Sep€rti firmanAtlah SWT: O1t";;lt'tt:*pi " Mereka itu adalah

orang-orang yang bertaubat, yang bqibadat." Ke,rnudian Allah SWT

berfirman: 6tLa;Jf6 p,:Ji ,y 3i€nS "Dan mencegah berbuat

munkar dan yang mernelihara huhtm-huhtm All ah." (Qs. At-Taubah [9] :

n2)

Menunju*kan batrwa ketika pintu Jatrannarn dibuka: ,6J';6 tl t;
tilrj.i";i "...sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu

dikiralranlah pintu-pintunya... " (Qs. Az-Ztrmar [39]: 71)' ^nnahurufwaz.

Sedangkan ketika disebut surga, Allah SWT berfirman: tTglLL$3
"...sedang pintu-pintunya telah terbuka... " (Qs. Az'Ztllrrar l39l: 73)

dErganhtrnrfwa.AllahswTjugaberfirmar: gt $J 'S; i;t " .iangan

is tri yang lebih baik daripada lamu ... ." Kem.udian berfi mran i ltk?t " dan

yang perawan."reos Maka tujuh adalah akhir bilangan me,lnrrut merek4

sebagaimma sepuluh menunrt kita sekarang.

reotAt-Tahrimayat 5.
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Al QusfiriAbuNastrberkata'?endryat sedelrrikian adalah semacam

penetapan. Dari mana tujuh menjadi bilangan terakhir menurut me,reka!."

Kemudian pendapatrya menjadi batal kare,na firrnanAllah SWT,

J;jS b'fr;i$i tnffi byrt i it '4.I--r$ 'fri ;
"'jiz.,Ili3gfrrfi

"DialahAllahyangtiada Tuhan selain Dia, mja, yang Maha suci,

yang Malru Sejahtera, yang Mengarunialan l<eamanan, yang Maha

Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang

memiliki segala keagungan... " (Qs. Al Hasyr [59]: 23) Allah SWT

tidak menyebutkan nama ke delapan dengan hurtrfwaz.

Kalangan yang mengatakan batrwa bilangan mereka sampai kepada

tujuh berpendapat, batrwa disebutkannya dengan hunrf wau dalamfirman-

Nya, i4iZ= *cS i;5 *ruiuh dan yang kedelapan adalah

anjingnya" ,untuk mengingatkan bahwa bilangan ini adalah yang benar dan

berbeda dengan bilangan-bilangan lain yang dikatakan oleh paraAhli Kitab.

Oleh sebab ituAllah SWTdaIam kalimat itu berfirmar , Ql9: G3*Setugai

tedraan terhadap barang yang gaib." Yang demikian ini tidak disebutkan

pada bilangan ketiga sama sekali. Maka seakan-akan Dia SWT berfirman

kepada Nabi-Nya bahwa mereka adalah tujuh orang sedangkan yang

kedelapan adalatr anjingnya. Ar-Rajmu adalah penryataan berdasarkan

persangkaaq yang biasa diucapkan untuk segala sesuahr yang bisa ditaksir:
,2 . t. t. t ..-7;t?"Vt e?)'n'-

Sebagaimana dikatakan:

,f-1. ol.,z,z

r3)J i^te v dt,f ;, *'u]1:"';ut .iFr vs

reo6 Lih. Lisan Al'Arab, enti: pt? s.
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Bulranlah peperangan terhadap apa yang kalian lcetahui dan apa yang

kalian rasalcan

Bulcanlah dia itu dengan perlcataan yang berdasarknn prasangkatnT

Menurut saya (AI Qurthubi) : Al Mawardi danAl Ghaznawi berkat4

'Ibnu Juraij dan Muhammad bin Ishak mengatakan bahwa mereka adalah

delapan orang."reo8 Keduanyamenjadikan firmanAllah SWT:'# *rS
"yang lre delapan adalah anjingnya". Maksudrrya, p€Nnilik aqiingmereka"

Ini sesuatu png menguatkan j alan para ahli nahwu berkenaan dengan hmf
wau dan sesmgguhnya ht truf w au itu sebagaimana yang mereka katakan.

SedangkanAl Qusyairi mengatakan, 'Tlurufwaz tidak disebutkan dalam

firman-Nya, " Yang ke empat, yang keenam" . lika sebaliknya tentu boleh.

Maka mencari hikmah de alasan bertemaan dengan huruf wau yzlng sqer[
hr arrhh main-main 1ag terlalujarb" Ymg demikim itr s*agAimma frntar
Nyadibagiml"" O?& +6 fiS:Irllr; n uiSlitV't*Dotltumitiada

membinasakan sesuatu negeripun, melainkan ada bagfuya kctentuan

masa yang telah ditetapkan. " (Qs.Al Hijr [15]: a) Sedangkan di bagian

lainberfirmm, &3,@| t3y Ui {1"...^ebtuka nsesudahetustttw
orang-orang yang memberi p*ingatan. Untuk meniadi peringatan.."

(Qs. Asy-S5/u' araa' 126l: 208-209)

FirmanAllah SWT: fi.\ &f U $ *Katakanlah:'Ituhanht lebih

mengetahui jumlah mereka"'. Allah SWT memerintahkan ke,pada Nabi-

try DalamDiwanryra 17, Al Khizanah (31435).Ini salah satr dalil pengrratbagiAbu

LJbaidah dalam Majaz Al Qur'an (11398) d41di dalarrmya :

i;ili o 1"t';'trt
'lrrkanlah pr6p6rangan itu rnelainkan sebagaimana lang kalian lihat"
Sebagaimana bait itu juga bagian dari dalil penguat bagi Al Mawardi dalam tafsinrya

(Qt474),/a-P-rrzrdi&lamtafsinrla((211108),IbnuAtldfhddam AlMuharrarAlWaib
(10/385) danAbu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (61 ll4).

teo Uh- TafsirAl lvlawardi (A474).
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Nya SAW di dalam ayat ini agar menyerahkan pengetahuan png berkenaan

dengmjunlah merrekakep adraMlahAzr;a wa Jalla.Kenlrdian meryampaikan

bahwa orang yang mengetahui hal itu sangat sedikit. Yang dimaksud adalatt

kelompok dari AbIi Kitab. teoe

Mengenai pendapatAtln, Ibnu Abbas berkata "Aliu termasuk orang

yang sedikit itu." Mereka tujuh orang dan yang kedelapan adalah anjing

mereka" rero Kemudian meryrebutkan tujuh orang dengan nama-nama mereka

Sedangkm afingqrabemama Qthmiryang menrpakan anjingAnmar, png
lebih besan dari arjingminitgttdan l€bih kecil dai anjing kurdi.

Sedmgkan Muhflnmad bin Sa'id binA1 Musay5rab berkat4'Dia adalah

jenis mjing cina"Yangbentr dia adalahjenis Zfiairi. Dabe,rkatapul4'"fidak

ada orang Naisabur sebagai ehli hadits melainkan menulis dariku hadits ini

kecuali png tidak mampu untuk itu." Diaberkata: Ditulis olehAbuAmnrAl

Hiriydaiku-

FirmanAllah SWT: (*naSt'd * i5 "Kor*, itujanganlah

kamu (Muhammad) bertengkar tentang hal mereka, kecuali
pertenglcaran lahir saj a". Makzudnya, jangan berbantah-bantahan tentang

keadaan astrhabul katrfi kecuali dengan apa-apa yang Kami wahyukan

kepadamq yaitu meryerahkan tentangjwnlah mereka kepadaAllah SWT.

Ada yang mengatakan bahwa makna (* ftaadalah jika e,ngkau

katakar, "Tidak seperti png kalian katakan" atau de,ngan ung[ryan lain png
semacaur itu Makajargm engkau debat sesuatu png tersernbr:nyi. Ini adalah

dalil png menunjukkan bahwa Allah SWT tidak menjelaskan kepada

ts Disebutkan olehAth-Tbabari di dalarn"/ami'Al Bayan (15/150) dari IbnuAbbas.
reroDisebutkan olehAth-ThabaidalamJami'Al Bayan (15/150) dari IbnuAbbas,Al

Mawardi dalamtafsirnya ((7474),IbnuAthiyah dalamAl Muhanar Al Wajiz (101385),

IbnulGtsirdidalambftirnya(5/144),Ar-Razididalamafsirrya(21l10E),AbuHay5ran
dr datern Al B ahr Al Muhith (6/1 I 5).
t"t 

thiiii: Yang sangatpendek. LisanAt 'Arab,erti: gi.
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seorangpnn jumlah merek4 oleh sebab itu Dia berfirman: (*fra$t
"Kecttali pertengkaran lahir saja." Maksudnya, yang mudah hilang.

SebagaimanaaiUtatan,

G)G'elv;,<l '$',
Dan itulah cacat yang sangat jelas aihnya let2

Allah SWT dalam ayat ini tidak meurperbolehkan bertengkar, akan

tet4i firman-Nya, fi2 $1 " Kectnli pertengkaran", adalah sindiran bahwa

beliau sudah didebatoldrAhli Kitab. Dalampengulmg@'debat'ymg dibatasi

dengan 'lahir' sehingga menjadi pembeda dari pertengkaran yang

sesungguhqra tercela Kata ganti dalmr frrnm-Np:'d (lal mq"*a)kembali

kepadaAhlul Kahfi . Sdangkan dalarh firman-Nya : ;ia (di antara mercla)

kembali kepadaAhli Kitab yang menentmg.

Sedangkan firman-N1na: ip td ii"Karena itujanganlah kamu

(Muhammad) bertmgl@r tentang hal meteka", yakni : Berkenaan de,ngan

jurrlah mereka Dhilmgkmbilangan menunjukkankejelasanmakna ucrym

tentanghalitr

Firman Allah SW'T: tlrtf )ir i).r;df$3 
*Daniangan lamu

mmanyalcan tentang mereka (pemuda-pemuda itu) kepada seorangrun

di antara merckd'. Diriwayatkan bahwa beliau SAWbertaryakepada orang-

orang Nasrani Najran tentang bilangan mereka sehingga alfiirqra beliau

dilarang bertarSa-rer3 Ini adalah dalil png melnrqiukkan laranganbagi ka1gl

muslim kembali kepadaAtrti Kitab dalam hal s$agim ilmu

rer2Ini sebuah 'ajzdarisebuahbaitmilikAbuDzrtaibdaibahrurtthawilyatgshadrtya:

r4"l ,j'irttb,$t v;*3
"Dan dicela oleh pendusta maka bagaimana dia mencintainya.

Ini sebagiandari d,lilpenguatpadaAbu Hayyan didalanAl Bahr Al Muhith (6/115).
ter3 Disebutkan olehAl Farra' didalartMa'ani Al Qur'an (3/138).
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;'$1ifr;qof {1@ rii -t)s;i!st| j)zbet**s
tl;,*itii^ bq;\ j;$4rol [*1q!;4 <r33

"Dan jangan sekali-kali kama mengatakan tentang sesuatu:

'Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besokpagi'. Kecuali
(dengan menyebut): 'InsyaAllah'. Dan ingatlah kepada Tuhanmu
jika kamu lupa dan katakanlah: 'Mudah-mudahan Tuhanku akan

memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya dari
pada in?." (Qs. Al Kahfi ll8lz 23-24)

Firman Atlah SWT: of-d@ tG AJ;1"Jrtl drGJU;J,ii**S
'&fr'l6. "Dan jangan sekati-kali lmmu mengatalcan tentang sesuatu:

'Sesungguhnya alw akan mengerjakan ini besokpagi', kecaali (dmgan

menyebut): 'Insya Allah'." Dalam a)rat ini dibahas duamasalatr:

Pertama: Para ulama mengatakan, "Allah SWT mencela tindakan

Nabi-Nya SAW karena perkataannya kepada orang-orang kafir ketika

mereka bertanya kepada beliau tentang roh, para pemuda (astrhabul katlfi)

dan Dzul aarnaitt " B es ok aht s ampaikan kepada lalian j awaban-j awaban

atas pertanyaan-pertanyaan kalian." Dalam hal itu beliau tidak meqatakan

insya Allah. Sehinggawatryr terhenti tidak turun kepadabeliau selama lima

belas hari yang mana hal itu menjadi sezuatu yang samgat menyrlitkan beliau

dan menggoncangkan oftrng{fttng lofir. Maka turuntah alat ini kepada beliau

sebagai sebuah j alan keluar. rera

rera Disebutkan oleh Ath-Thabari dalam Jami'Al Bayan (15/151), An-Nuhas dalam
Ma'aniAl Qur'an(41235),Ar-Razidi dalamtafsimya (21/l@),IbnuKatsirdalamtafsirrya
(5/l 33) dan Ibnu Athiyah ( I 0/3 86).
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Dalarn alat ini beliau diperintatr agar tidak mengatakan te,ntarg masalatt

apryuq'suuggph aku besok akan lakukan begini dan begini", kecuali dengan

menggartrngl<an hal itu kepada kehendakAllah Ta' ala *hinggatidak menjadi

penentu hularm sebuah lhabar. Karenajika beliau katakaru '?asti alon aku

lakukan hal itu", lalu beliau tidak melalokannya makabeliau telahberrdusta-

Sedangkan jika beliau katakan,'?asti akan aku lakukan hal itu jika

Allah menghendaki", maka beliau telatr menjadi penelrtu bagi sesuatu png

dikabarkan itu. Huruf/az dalarn firman-Nya:'..il. tr-" dengan j. Atau

seakan-akan beliau bersabda, * r? hlJ (demi s estntu).

Kedua: IbnuAthiyatrlers berkatq 'Berkenaan dengan ayat ini orang

membicarakan tentang istitsna' (ucapan: InqaAllah) di dalam sumpah.

Sdangkan ayat ini bukan berkemaan dengan sumpab akan tetapi berkenaan

dengan sunnah istitsna' dalam selain sumpah." Firman Allah SWT:

'6fr;14 ol-51 "K""uali (dengan menyebut): 'Insya Allah'." Dalam

perkataan ini secaranyata 4"p:"flJTg* !an,9t Sgb:ry.d=,
penyrngkatanAsalnya: rl3 rr! JF ol I! ji ,illt sl(:i-;si U Jrit i,i U
'iit 1X"*oli jitu englcau traiakan, "Keiafiitka Allah meighendaH'i,

atau lreanali jil(a engkau mengatakan "Insya Allah'). Maka maknanya:

Kecuali jika engkau menyebutkan kehendakAllah. Maka 'tit;tii- ol'Ii1
(Keanali (dengan menyebut): "fnsya Allah') bukan suatu ucapan yang

dihag
Menurut saya (Al Qurthubi): Apa yang dipilih oleh lbnuAthifh

dan apa-apa png ia ridhai adalah pendapat Al Kisa'i dan Al Farra' rer6 dan

Al Akhfasy. Sedanglen orang-orang Bashrah berkata, "Artinya: melainkan

dengan kehendakAllatl". Jika manusia mengatakarl "Aku lakukan ini insla

Allah", maka artiqra dengan kehendakAllah.

tett LJn. Al Muhanm AI Wajiz (101387).
tet6lih.Ma'aniAlQur'an,karyaAlFarra'(2/138)danTafsirAlMatradr(?J475).

t-:r,



IbnuAthiyahlet7 b ertata,'Suahr kelonrpok m€ngatakan, frti ;tX- c:i rll
" Keanali (dengut merynbut) :' htsya Allah'." peng@ualian dari firman-Nya:

'JY li "Dan jangan sekali-lcali lcamu mengatalcan." Diamengatakan,

"Ini adalah sebuah pendapat yang diikuti olehAth-Thabad lxtu iz 16lak,rort

Itu adalatr sesuatu png nrsak mengingat yang wajib adalah agar tidak diilarti.
Teldr berlalupembahasan berkenaan dengan pengecualian dalam sumpah

dan hukumnya dalam surah Al Maa'idah.rere Firman Allah SWT:

**,; t:S1Aj f$5 "Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa,,
dalam potongan ayat ini dibatras satu masalatr:

Ini adal& perintah untuk berrdzikir setelah hpa Dp€rselisitkan tentang

dzikir yang diperintatrkan. Maka dikatakan, 'Itu adalah firman-Nya:
tiaS r'i6 b o. 3\ ,F qr$ cri [*.$3 luuarh-mudahan ruhanku
alran menberilru petu4juk lcepada yang lebih dekat kebenarannya dari
padaini))'

MuhammadAl Kufi , pakar tafsir mengataka4 "sesungguhnya kalimat

ihrdenganlaliztrtafaztrnyaadalatrbagianyangdiperintatrkanagardiucapkan

semua oftrlg yang tidak mengucapkan istitsna'. Kalimat itu adalah kalraratl
(penebusan dosa) karora lupa melakukan istitsrw' .Jumhur mengatakan, "Ifu
adalah doa yang diperintalrkan dengan tanpa pengkfiususan."

Ada pula yang mengatakan, "Itu adalah ucapan: krsyaAllatr yang ia
lupa mengucrykanryra kefika berswnpatr." Dikisdtkan dari lbnuAbbas bahwa
jit'adraistitsru'laluiaingatsdcdipunsetel*rset*nmmakadiatidakrnelmggar

tet7 I ilr. Al Muhanar AI Wajiz (101387).
rerr Lih. Jami' Al Bayan (15/l5l), tets ungkaparmlg ralimahu.ttgh, "sebagian pakar

bahasaArabberkata,'Bolehjikanraknafinnan-Nya: illt t-trj tsl ll,,Kecuali(dangan
menyebut:'InsyaAllah)"pengecualiandalamperkataandanbukanilalamperbuatan".
Sehingga maknanyarrrcnurutnya, jangansekali-kali engkaumengatakan suatuperkataan
melainkan jika Allah menghendaki pedrataan itu. Ini adalah pendapat yang jauh dari
pemahaman eksplisit ayat.

rere Lih. Tafsir ayat 89 surahAl Maa'idah.
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su:npah jika dia bersumpah. Itu adalatr pendapat Mujahid- kri dikisahkan

oleh Isma'il bin Ishak dari Abul 'Aliyatr dalam firman Allatt swT:

Aj $ 43 fii ,, Dan ingatlah kepada Tuhanmu iilu lcamu lupa" . la

berkata'Melakukan istitsna'jika ingaf'.

Al Hasan berpendapa! "selama masih dalarn majlis dzikir itu."

IbnuAbbas berkata "sekalipun telah dua tahrm".

Disebutlan olehAl Ghaznawi,'Dipatrami s6agai pendekatan kepada

permohonan berkah den gan istitsna' guna membebaskan diri dari dosa."

Adapun istitsna'yang bermanfaat secara hukum, tidak sah melainkan

bersanbung(angsm$.

As-Suddi berkate 'Maksudny4 setiap stralat yarg dihryakm dilala*an

ketikaingal"

Ada pula yang berpendapat, "Lakuk at istitsna' dengan narna-NlNa

agareng[autidak lupa"

Ada pula yang berpendapat, "trngatlah Dia ketika engkau melupakan-

N5/4"

Ada yang mengatakan, "Jika engkau lupa selain-Nya maka ingatlatt

Di4 engfau akan diingatkan akan selain-Nya itu."

Adapulalang nflef,rgdakaq "Ingatlah al(m Dajikaengfuau ltrya selain-

Nyaatau lupaakandirimu semdiri itulatrhakikatdzikir.tnolg6liniberdialog

dengan Nabi sAlv dan ayat ini pembuka kata, demikian yangbenar, dan

bukanbagiandari pengecualian dalam sumpah sama sekali.,$at inijuga luas,

mencakrp semua umatbeliall lor€na ini adalah hulorn sesuatu png berulang-

rrzo'Iblahkitapanjangkanpcnjelasantentangpengecualiandi ddamkitab llglrm,hhaful

Anamfi fa*lr;nsil ;Ao*,mak^ rujuklah buku itu maka 6agfu11akan mendapatkan

pengertian yang sangat banyak Semoga Allah memberiku taufik dengan &ikir kepada-

Nya.
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trlang terjadi di kalargan mmrsia kaena memang sering t€rjadi. SemogaAllah

memberikantaufi k-I,Ila.

tr'lrmanAlhh:

q\ilii'e 3j* yV ert # AVrs
"Don mereha tirrgol dalaril goa mereha tiga ralas tahun dan

ditambah senbilott talun (lagr)." (Qs. Al Kahfi [18]: 25)

Ini adalah b€ritaymg dat'ng drg fl* SWT tentang lama tinggal

mereka Qira'ah Ibnu I\ras'rd adalah : t:f g\f2 (Dan merela magatokm,

bahwa mercka tingd).*'
Ath-ThabadrwHa4"Sungguh, di masa lalu bani Israil berbda

pendryat tentargmasahirgga dik€hhui di masaNabi SAW. Sehingga s6agia
merekamengatakmbahwa mereka tinggal selama 309 tahun."Allah SWT

me,nyaurpaikan kepada Nabi-Nya bahwa selama masa itu mereka dalam

keadam tidtn Sedmghn s€telah iu tidak diketahui oletrmmusia Allah SWT

merreriffiblmr agilp€agstahmtedmg Imramasaitu dikembalikmk@&

Nya.

IbnuAtloiyah@ bedre,'Tirman-Nya tentang ini: tii @g"tladalah
tinggal )rmg pertma Ymg dimalsud adalah lcaum 1mg 6i r, 6i dalam goa"

Sedangkan tli (*o"I) png keduayang dimaksud adalah setelah

diberitahukmhingEn zmm Muhmrad SAWatauhingamasamerrdcatidak

teat qira'ahini disch*krnolehArlihthas dalam Ma'aniAl Qur'aa4.226,Ah-Tbfui
diAqtarilJarii'AlBirt,an(15ll52),Ib,ruKasirdalamtafsirrya(5/147)danIbnuAthiyah
d"tarnAlMuhoruAlVajE(10889) daniniadalahqira'ahanehyangtidakbisadijadilon
huiiah.

tw Lfr. Joni' Al Balm (l5l I 52-l 53).
t% Llo- Al Muhoru Al Yafu (l0t389).
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adadeirguadanpbala

Mujatrid me,lrgatakan, "Hingga waktu tunrnnpAl Qur'an". Adh-

Dhabhak mengatakm,'tlingga mereka meninggal dunia". Sebagim merelo

me,ngataka, 'tsahwa kaikaAllatl berfirm*rt (:i l53tiil3 (dan ditambah

sembilan uhw) mamsia tidak me,lrgetahui apakah itujam-jam atau hari- .

hari sernumya ataubulan-butan dm ataukatr tahun-tahun- Bani Israil berbeda '
pendapat sederrikian itu. Allatl SWT memerintabkan agr me,ngeinbalikan

pengetahum telrtmg'senrbila' ifu kepada-Nya"

Sehingga dengan de,rnikian hal itu tidak diketahui dengan jelas. Arti

eksplisit dari gngfryan orang Arab yang bisa dipahani darinya bahwa yang

dimaksud adalatr talnrn-tahuo. Ymgjelas, bertenam dengp trnrsan mereka

adalah bahwa mereka berrdiri dan masuk ke dalam goa tidak lama setelah Isa

dan masih tersisa pua hawari.

Adapula ng mengdakm, 'tsukan demikian, akm t@i sebagaimma

yang akan dij elaskm nmti." Al Qusyairi berkate'Tidak bisa dipahami dari

kata 'sembilan' adalatr sembilan malam atau sembilan jam karena telah

didahului penlebutm tahun-tahun Sebagaimarajika €ngkau katal<alt'Sa)ra

memiliki serafirsdfuhamdm lim4maka ngbisadipahffiddaiung[ryanitu

adalahlfunadirhano-"

Abu Ali berkata, *ri:s lt3t'iil't (dan ditambah sembilan tahun)

mArsuOrya, mereka menmbah tinggal selama sembilam, lalu kdaberikutqra

dihilmg@""

Adh-Dhatrhak berkatq 'I(etika turun: fU el # A t{i
(Dan merc.ka tingat dalan goa mercka tiga ratus) merekaffiat4'Thtrun-

tahun atau bulan-bulan atau se,mua itu atau hari-hari.' MakaAllah Ta'ala

tuunkan'tahun-tahun'.'{ e'

t% Disebutkan oleh Ath-Tbab ai dzlaa Jami' Al Bayan (15/153) dari Adh-Dhahhak

Juga olehArNuhas ,lalamMa'ani Al Qur'an (41227).

Surah Al Kahfi@



Dikisahkanol&An-Naqqasyyang artiryrabahwamerrekatinggal seleta

300 htrun Slmrsiah d€ngan hiumgrur hari-hari. Ketikapanberiutnran ini daffi€

kepada Nabi seorang Arab maka disebut 'sembilan'. Dengan demikian

pemahamenlamenunrt beliau adalah tatrun-tahun Qamariah- Tmbahan ini

adalah antara dua hitungan. Sedemikian itu pula yang disebutkan olehAl

Ghazravi. Maksu&rya dengurpeftedaan anhra duamacam tatnrn: Splnsjqlr.,

dan Qamariah. Karena setiap tiga puluh tiga sepertiga tahun akan berbeda

satu tahul sehingga dalam tiga ratus serrbilan talnm be,rbeda seinbilan tahun

Sedangkan Jumhur membacany4 " 3-r* yV eS (tiga ratus

tahun) dengan tanwin pada kata'fV a^ nashb padakata ;!)s1 dengan

berdasarkan kepada mendahulukan dan mengakhirkan kata Maksudnya,

tahun-tahuntigaratus,lalusifatdidahulukmsebelurnqa1an,gdisifatisetringga

menj adi ;!_h;rr.Yngde,rnikian me,nj adr badal atan athaf bayan.

Ada pula yangberpendapaL "Kata itu sebagai tafsir dan tamytnrya."

Sedangkan S,9,'-maknanp adatah tahun.

Hamzah dan Al Kisa'i membaca dengan idhafapezs ti; kepada

3* dan meniaggalkm tanwin Seakan-akan merekamenjadikm 3*
padaposisi i3 karena makra keduanya adalah sarna.

Abu Ali berkata, "Bilangao-bilangan yangmas$ur di -idhafah-karr

kepadabentuktnnggal seperti: -:ft,y, W L)rdan kadang-kadang

jrga dr-idhafah-lrnkepada Uentr* jl,out.- Dalam mushhaf Abdullah

Ze" 9V t:tt (frSa ratus tahun).re6

trz: qira'ah ini disebutkan olehAth-Thabari dalzrrn Jqni'Al Bcyan (15/153), dan dia
qira'ah jumhur dengan tanwin. Sebagaimana ya4g disebutkan oleh An-

Nuhas di dalam /'ra b At Qur' an (2t 453),Ibnu Athiyah di dalam Al Muhanar Al Waj iz
(10R90),Ar-Razididalamtifsimya(21ll13,AbuHay5randidalatiAl BahrAlMuhilh(61
I 17) danAsy-Syarkani di dalamFath Al Qadir (31395).

tnr qira'ahAbdullab, Adh-Dhabhak danAbuArmu png disebutkan oleh lbnuAthiph
di dilam Al Muharar Al Wajiz (101390), Abu Hayran dr dalam Al Bahr Al Muhith (61

I I 7) danAsy-Syaukani di dalam Fath Al Qadir (3/395).
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Adh-Dhahhak membaca: rt P iV iif rrz 6o*, hurufwaz.

AbuAmru meinbaca berbeda: tii-i dengcr fathatr pada hunrf taqng.

Junfiur membacanya denganka,sdr pada hrnrfia' 1ti;). Al Farra', Al Kisa'i

dan Abu t baidah berkata *Asalnya adalatr: yU 4i # A ij4S
(Merela tinggal di dalam goanya tiga ratus tahun)."tne

FlrmenAf,ah:

'3 ,:i"l*5 q'{"i'ri ,y
-)t.)-rrt* 

O L$it,+* -*s3,J, .iJ ""Uit
@fi;f

uKatakanlah: 'Allah lebih mengaahui berapa lamanya mereka

ringgal (di goa); kepunyaan-Nya-lah semua yang tersembunyi di

langit dan di buml Alangkah terang penglihatan'Nya dan

alangkeh njam pendengaran-Nya Thk ada seorang pelindungpun

bagi mereka selain dari pada-Nya- Dan Dia tidak mengambil

seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan' .n

(Qs. At IGhIi [18]: 20

FirmanAllatr SWT: il q'&Iffi $ *Katatranlah: 'Allah tebih

mengetahui berapa lamanya mereka tinggal." Dil<atakarl "Setelatr me,reka

meninggal hingga ttgunAt Q|n' an png be'lkenaan dengar mereka"' Demikian

w lbid.
t% Ibid.
tw LJn- Ma' ani Al Qur' an,karyaAl Farra' (2/l 3 8).

Surah Al Kahfi



memrnfpendeatMujahid- Atau hingga merekameninggal dunia, dernikian

memrnfr pendryatAdh-DhahhakAtauhinggamerrdcabenrbahme,{adi hancur

sebagaimana disebutkan di atas. Ada yang berpendapat, "Selama mereka

tinggal di datm goa''. Yaitu masa png disebutkm olehAllah SWT dari orang-

orang Yahudi sekalipun mereka me,nyebutkan de,ngan selalu be,mambatr dan

berkurang. Maksudnp, tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali Allah atau

dari ilmu-Nya tertang hal itu . rTi$li *\*fi # ii " trepunyaan -Ny a-

lah semuayang tersembunyi di langit dan di bumi."

Firman-Nya SWT, UtS +H'l *Alangkah terangpenglihatan-

Nya dan alanglah tajatn pendengaran-Nya." Malsudnla, alangkatr terang

penglihatan dan pendengaran-Nya Qatadah b€rkat4'"Iidak ada seoftrtgpun

yang lebih tajam penglihatan dan pendengarannya daripadaAllah."re3o Ini

adalah ungftryan-ung[<apan png berkenaan de,ngan daya pengetatruan. Bisa

juga makna a1 r*f *Alangkah terang penglihatan-Nya" lakni: de,lrgan

wahyr dan petunjuk-Nya menunjuki dan membrimu alasan dalan beftagai

kebenaran yang berkaitan dengan berbagai hal. Dan alangkah tajam

pendengran-Nya tertradry semua alam. Sehingga menjadi dua hal lang btrkan

bentuktakjub.re3r

Ada png berpendapal "Maln melihat dan Maha mende,ngar mereka

sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah tentang mereka".

,At'u'*:3 U 4 6 * 
Tok ado s eorang pelindwtgtun bagi mereka s elain

dan pada-Nya." Maksudnla,Ashhabul Kahfi tidak memiliki penolong yang

menrbantu dan melindungi mereka selainAllah. Bisajuga kata ganti dalarn

l<ata Xi ke,nrbatikepadaorangorangkafir ngsemasa denganMuhanrmad

SAW. Artinya: Orang-orang png berbeda pendapat dalam hal masa dan

re'o Sebuah abar dari Qatadah png disebutkau olehAth-Thabai dr daltrn Jami'Al
Bayan (15/154), Ibnu Katsir di dalarntafsinya(ilA7) dan IbnuAthiyah di dalamll
Muhan u Al Waj iz (l 0 I 390.

tett I ih. Al Muhanar Al Wajiz (10890.



lamatinggal mereka itu tidak menriliki penolong selainAllah )angme'qggrus

segala urusan mereka Maka bagaimana mereka lebih tahu dari-Nya- Atau

bagaimanamerekabelajar dari ketidaktatruamryra akan seluk-beluk mereka

Firman Allah SWT: lartf- ^r*L 43rt$3 "Dan Dia tidak

mengambil seorangpun meniadi sehttu-Nya dalam menetapkan

lrqutus ail' Dibaca de,lrgan hunrfya' dan dengan memarfu"'l<in'htruf kaf

unhrk makna lihabar daiAtlatl SWT.

Ibnu Arnir, Al Hasan, Abu Raja', Qatadatr danAl lahdari memrbaca

.3-JrB-$'s (Oon jangan engpau menyehrtupan) 19tz dengan htrruf 
'a'

berrrlhamrratr dm wtampada huruffa/adalah dai pihak Nabi SAV/. Firman-

Nya: 3_rii- $,e (D an i an gan en gkau m my ehttukan) adalah ath afkepada

fi.-*-Nya, UIS +P-l (Ahngtrah terang penglihatan-Nya dan

alanglrah taj am pendengaran-Nya). Sedangkan Mujahid mernbacanya:

lrq (menyelatttttran) rs3 denganyc' berkasrah dmi azm.Ya'qub berkat4

*Aku tidak mengetahuit ea polanya-'.

Masalah: ulama berMapend4at bertemaan dengan ashhabul kahfi

apakah mereka meninggal lalu hilang atau mereka itu tidur lalu j asad me'reka

dijaga. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berlalu di Syam pada

sebagian peperangan bersura orang bmyak di gox den gmun$. orang-orang

r93z qira.ah ini disebutkan oleh IbnuAthiyah 6i dale',r. Al Muharrar Al Wajiz (l0l39l)
danAbu Hay5ran drdalamAl Bahr Al Muhith (61117).

reor Qira'ah Mujahid yang disebutkan oleh Ibnu Athifh di dalam Al Muharrar Al

Wajiz ilDl3gl) danAbu Hay:pn drdalamAl Bahr Al Muhith (61117)'

rrrr q11.ah Mujahid tersebut adalah yang dikatakan oleh Ya'qub bahwa tidak dikenal

polanya "ungtti mrncul dengan pola mengeluarkan zubjek msnemani kata ganti yang

kenbali k€pada 'msyrik' yangbisa dipahami dari firman-Nya 
"JTci 

sehingga seatan-

alran ia bertcata" 'Dan tidak mcnyehrhrkan", dcngan kata lain : mcnyekutukan seseorang

darikalanganrnanusia di dalamhalhukumketctapanAllah. Sudahmakftrmbahwakata

ganti ke,rniati kepada sesuatu yang tidak disebutkan akan tetapi bisa dipahami dari apa

]ang ada sebelptrmya, ini adalah sesuatu yang sangat po'puler di dalam llsa n Al 'Arab'

@



berjalan bersamanya menuju ke tempat itu. Kerrudian mereka me, rernukm

tulang-belulang seraya bertat4 "Ahlul kahfi". Maka IbnuAbbas bertata

kepada mereka, 'Mereka adalah suatu kaurn yang sudah punatr dan tidak

ada lagi setelah waktu png sangat lama". Ia dide,ngar oleh seorang Rahib

sehingg4 ia berkata, "Aku tidak menlangka batrwa seseorang dari kalangm

orang{rangdpbmengetahui hal ini. Makadikatakankepadanlg'"Tpi adalah

anak pamm Nabi kita SAW."rs Suatu kelonrpok meriwalaflCIn bahwa Nabi

SAWbersabda"

..! t.
\e.t-t- aA qe*f a, €; i. ,*

"Hendalotya Isa bin Maryam dan bersamanya ashhabul kahfi
menunaikan haji karcna mereka belum menunaikan ibadah haji."
De,nrikim disebutkan oleh IbnuAthilah. ts36

Menurut saya (Al Qurthubi) : Telah tertulis di dalam Taurat dan Injil
bahwa Isa bin Maryam adalah hambaAllah dan Rasul-N1a. Diajuga berlalu

di Ar-Rauha're3? unhrk me,nrmaikan ibadah haji atau umrah atau Allah

turtukqaadengm craitu sehinggamerf adikanpara hawariq,a

(pengikut setianya) sebagai ashhabul katrfi dan Raqiim. Sehingga mereka

berlalu unhrkmexunaikanhqii kar€na merekabehrm me,llrnaftan ibadahh4ii

dan belum meninggal. B€rita ini telah kami sebutkan dengan seututrqra dalrn
krtab At-Iizdzkiralr. Dengro demikim mereka dal"m keadaan tidur dan behm

meninggal hinggahd kimat Akan tetapi merreka akan meninggal beberqa

s631te38 sebelum kiamat

rels Disebutkan oleh IbnuAthiyah drdalanAl Muhanar Al Wajiz (l0l39l).
ten Lth. Al Mtrtanar Al Wajiz (l0B9l).
te37 Ar-Rauha': Nama teryat scbagaimana di sebutkan dal"rn Mu'jam Al Buldan (31

87).
re38 Ini adalah rmgkapan tidak b€nar dan tidak ada apa-apa yang menguatkan dan

mernbahkannya. Akan tetapi peirdapat ini bertentangan dengan sebuah hadits shahih:

'r'#i e. t.1
O42')

ltt
J.,

LTafsir 
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Oleh sebab itu kalian hanrs menjauhkan kitab-kitab tafsir dni hal-hal

ngd€ntikim.

FlrmanAllah:

j'r,a;$s.J )4 *'-$'.J ?G+,v Lul 4 iu' i*ts

@6;-rf -*s3,y -L+

oDan bacakanlah apsyang diwahyuhan kepodamu, yain Kitab

Tuh,anmu (At Quran). Tidak ada (seorangptun) yang dapd merobah

katimat-kalimat-Nya. Dan kanu tidah akan dapat menemuhan

tempat berlindang selain dari po.da-Nya' (Qs. AI Kahli l18lz 27)

Firman Allah swr, |l#S'Zu;yt? aq)q:l7if6
,*,4. " D an bacakanlah ap a yang diw ahytkan kepadamu, yaitu Kit ab

Tuhanmu (At Qur'an). ndak ada (seorangtun) yang dapat mertrbah

tulimat-lralimat-Nya." Ada yang mengatakan, "Ini adalah bagian dari

kese,lupurnaan kisahAstrhabul Kahfi". Maksudrrya, ikutilahAl Qtn' uU tidak

ada orang png sanggup mengganti kalimat-kalimafirya dan tidak ada pula

orang ),ang mene,lrtang apa-apa yang disarnpaikm di dalamq'a benrpa kisah

astrlrabutkabfi.

Ath-Thabari re3e berkat4 "Tidak ada orang yang menrbatr apa-apa

t;l ,p\\i 1t & iit i'* ,rti W r- W a?t1'9 ;{,'# faftS
(Apalrah kittan rtakUhu:pada malam kalian ini bahwa sesungluhnya mtal setiap

,nit^ tahun tidak akan tiigat di antara orang'orang yang pada hari ini berada

di atas permukaan bumi ini). Oleh sebab itu maka menjadi kcharusan bagi sernua

kilab nfsir menjauhi hal seperti itu-
sg Lih. Jami' Al Bcyan (15 I 154).
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yang telatr dijanjikan dalam kalimat-kalimatnya kepada para pelaku

kemaksiatan terhadap-N1a dan orang-orang yang menentang kitab-Nya."
'Y U} "Dan kamu tidak atran dapat menemulcan", y)i 'U (selain dari
pada-Nya). Maksudqa, jika engkau tidak mengil'ruti Al Qur an dan engftau

justeru menentangnya . tlJrAi (tempat berlindung). Maksudnya, tempat

mengamankandiri.re4o

Ada png beryendapaf, "Tempat berteduh". Yang asalqra adatah iji
(lrecondongan). Kepadasiapa engkau condong maka engkau berlindung

dan englau telah condong kepadanya"

Al Qusyairi, Abu Nashr danAbdur Rahim mengatakan, "Ini adalatl

bagian akhirkisah ashhabul kahfi". KetikaMu'awiph melakukanpeperangan

selat me,nuju Romawi dan bersamanla Ibnu Abbas maka ia me,lrtok sampai

sebuah goaAsbhabul kahfi . Maka Mu'awiph berkat4 "Jika dibuka untuk

kita tentang mereka maka kita akan melihat mereka". Ibnu Abbas berkata,

"Allah telah me,lrcegah orang yang lebih baik darimu untuk hal seperti itu."
Allah juga berfirm arr: ti1?'e 'qi 

45b 
',:jjLt j "Dan jika kamu

menyaksilran mereka tentulah kamu akan berpaling dari merelca dengan

melaikan (diri)." Makaia berkata" "Aku tidak akan berhenti hingga aku

mengetahui wujudmercka". Damengutrs suatukann urtukifir Ketikamend<a

masuk ke dalaur goa makaAllatr kirimkan angin menghernpaskan mereka

sehingga me,ngeluakm mereka Demikiar disebutkan olehAts-Tsa'labi.

Disebutkan bahwa Nabi SAW memohon kepadaAllatr sudi kiranya

memperlihatkan merekalql kepada beliau. Sehingga Allah berfinnan,

"Sungguh englcau tidakakan melihat mereka di alam dunia. Alan tetapi

utuslah empat orangpilihan daipara sahabatmu datang ke sana untuk

ts Ini adalah pendapat Mujahid sebagaimana disebutkan di dalam Jami' Al Bayan
(l5l l54), Ma'ani Al Qur'an karf An-Nuhas (4/229) dan tafsirAl Mawardi Q1477).

rsr KewajibanAl Qrrthubi rai inahullah adalzhmeirjauhkan kitabnya ini dari pendapat
aneh semacamitu yang diklaimberasal dari Nabi SAW.

Tafsir Al Qurthubi



menyampaitcan kepada mereka risalahmu dan menyent mercka h.epada

iman."Mah,aNabiSAWbertanyakepadaJibrilAS',

9?f ',v t''-h *'e*lt3;*'41 :Ju;tra:"'lW

gtlt ,P:) rt2L *JrrJr h',3 f\i *'-hst *j l';.6-i';ieUif-;lltir*!r 
slt at;,/Y *: ;V

?W'of a}l; Sa'ir
,,Bagaimana alat mengutus mereka? ". Makalibril berlwta, "Gelar

palaianmu lalu duduklcan pada salah satu uiungnya Abu Balcat

pada ujung yang lain (Jrnatr di atas uiung ketiga utsman dan di

atas ujung yang keempat Ati bin Abu Thalib. Kemudian panggil

angin sepoi yang dikendalikan untuk sulaiman. Karena

sesungguhnya Allah sw telah menerintahlcan kepadanya agar

taat kepadamu".

Beliauptm melakgkannla dan aktrirnla mgrn me'ngantarkan mereka

hingga ke pintu goa Maka mereka melepaskan batu darinla- Seekor anjing

membawamerekakepadarya danketika iamelihatmerekaia gerak-gerakkan

ke,pata dan ekonryarea2 untuk memberikan isyarat kepada mereka dengan

kepalanya agar mereka masgk. Merekapun masuk ke goa lalu berkata:

,ikT" {, z;;T:'# i{-Ji (Semoga keselamatan, rahmat dan

berkah Altah terlimpah atas ftalian s emua).Akhinrya Allah ke'nrbalikan

arwah mereka kepada para pemuda itu, sehingga mereka bangkit dan

mengucrykan , ttG l3 {t li;it ilflr {* (Semoga atas kalian semua

lceselamatan, rahmat dan berkah Allah).

,n i*. *i u"*i.: dengankata lain : seekoranjingmnggerak-gerakkanekornya.

.at ninh^ltal a&una4irt t"tit" menggerak-gerakkan ekonrya karena makan atau

karena ketakuan Unta juga melah*an hal demikianjika tetap di terryat itu' Lih' Lban

Al'Arab,entri: . r,ar.



Selanjutrya mereka bertata kepada para pe,muda, "Wahai sekalian

paraperrud4 sungguh Nabi MuhmadbinAbfullah SAW menlmpaikan

salamkepadakalianse,mua''. Sehingamerrekaberkata: J:rt F tb,
&t w)dui ,,t:\?: ol::3t *rir 6 ivlt pf (Juga atas

Muhammad Rasulullah keselamatan selana masih ada langit dan bumi

dan juga atas kalian karena apa-apa yang kalian sampaikan). Mereka

menerima agtma beliau dan masuk Islam. Kemudian mereka berkata,

'"sampaikm kepadaMuhammad Rasulullah salm kmi". Setelah itu mereka

kerrbali berbaring dan tidur ke,mbali hingga alfiir zaman ketika munculAl

Mahdi. Maka dilratakarU'sungguhAl Mahdi meryrmpaikm salam kepada

mereka sehinggaAllah menglidrpkm merdra lalu mereka kembali tidur dan

tidakba4un lagihinggakiandEjadf'. JihilmentrryaftmkepadaRa${ullah

SAW tenhg apa-apa )ag adapadamedra K@udim mgin mengelnbalikar

mereka sampai Nabi SAW bersabda,

,)L lirr db 'r$t Jvt ;Sr ij?lr tIi''Ju: *
,|.'-*t) qrp?s #t .rf ;;rJ 1'O7'l di ,*t

,f;*;;t r,*g t,i|Fl'J?t tl
"Bagaimana kalian temukan mereka?". Maka mereka

menlmrpaikan beritanp- Beisabdalah Nabi SA\ry, " Ya Allah, i angan

englrau pisahkan antara aht dengan para sahabot dan besanht.

Dan ampunilah siapa saja yutg mencintai ah+ mencintai anggota

kcluargalat, orang-orang dekathr dan para sahabatht."

Ada yang beryendapa[ "Ashh,abul k hfi masuk ke dalmt goa sebelum

zarnanAl Masill sehinggaAllah SWTmenyupaikankepadaAl lvlasihb€rita

tentang merek4 lalu mereka dibmgkitloan selana masa ntata zantanlsa dan

MuhammadSAW'.

Ada yang berpendapat "M€reka itu hidup sebelum MusaAS. dan

@



Musa manyebutkan tentang mereka di dalam Tatrat. Oleh sebab ihr orang-

orang Yatrudi bertanya tentang mereka kepada Rastrlullah SAW-"

Adarangberpendapat,'Mwkamasuk kedalan goas€tel&Al Ldasih".

Maka Wallahu a'lam yangrnana yang benar dari semua itu.

FlrmanAlah:

luL--i- 4b1)'if:\ r#s C*Ugfi tav^tr)"i'3b

; U Ss-$ 3ri i#t L; Ll "rtr tr*'G Ss Gs
@ Gj,i;:, 3*L3i'& tii, * :.!t aei

"Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan otang4rang yang

menyeru Tuhannya di pagi dan senia hari dengan mengharap

keridhaan-Nya. Dan ianganlah kedua matannu berpaling dari

mereka (koruna) mcngharap*an perhiasan dunia ini Dan

janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalai*an

dari mengingati Kami, ser1a rnenuruti hawa nafsunya dan adalah

keadaannya itu melewati batas.D (Qs. At KahIi [18]: 28)

FirmmAllatrSWr:;$t're.i'lfd,,i$3i3i'eifi -eit:;t'n)":t'5

bersabarlah kamu bersama-sarna dengan orang-orang Wng

menyeru Tuhannya di pagi dan senja hai." Ini sarna dengan firman-Nya,

;firtr)'t1TV1: otLUefi ,:t, $'5 "Danianganlah tramu mengusir

orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari""'t%3

dan telatr berlalu pernbatrasan tentang alat ini.

re13 Lih. Tafsir ayat : 52 dari surahAlAn'arn

-'lq9l



Sahnan Al Farisi RA. berkata, "Dateng seorang mu'allaf kepada

Rasulullatr SAIW, piu: UyainahbinHastrn danAlAqra'binHabis, lalumedo

berkata,'WahaiRasuluilallsungguhjil€engl€ududukdit€ngah-tengahln4ilis

dan engkau sandarkan kepada kami mereka para roh sengsara: yang mereka

maksud adalah Salmaru Abu Dzar dan orang-onmg miskin dari kalangan

kaum muslim, kare,napadamerekajubah dari bulu dan tidak adayang lain

pada mereka itrr Malra l<ami duduk dekat dengamra kmri berbincang dengm

€ngkau dmlffri mbil rya-apadari engkau." KaenaituAtlatrnrnrnkm firmm-

Nva

+:3 u t+ jS -;j$.J;* 7"a.5 ?t ? ,y q! qlY i:trS

'o:'"r.i t$,s 1j'jfi\ fis Si 3;'efi '{ afs *V 6 t:";;r,
b

sgt ;; U {i,ilrt g6-fi'r,r)'"i'& J)W 'rE $s-:,q1-',

#"*; n,3;J,i: A Gi :,;l <'*Li ii,s st> r rli
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"Dan bacalcanlah apa yang diwahyiran kepadamu, yaitu Kitab

Tuhanmu (Al Quran). Tidak ada (seorangntn) yang dapat merubah

kalimarkalimat-Nya. dan lannu tidak akan dapat menemukan

tempat berlindung selain dari padanya. Dan Bersabarlah kamu

bersama-sama dengan orang-orang yang menyetu Tuhannya di
pagt dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya dan

janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena)

mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu

mengihtti orangyang hatinya Telah kami lalailcan dari mengingati

lrami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu

melewati batas. Dan Kartakanlah: 'Kebenaran itu datangnya dari

Tuhanmu; Maka barangsiapayang ingin (beriman) hendaklah ia

beriman, dan barangsiapa yang ingin (lufi) Biarlah ia lcafir'.
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sesungguhnya kami Telah sedialan bagi orang-orang zalim iu
neraka, yang gej olatotya mengerytg mercka ... " (Qs. Al Ifthfi [ I 8] :

27-2e)

Allatr mengancam mereka dengan api neraka Makabangunlah Nabi

SAWuntukmencrimerrekahinggamendryatimerekadibagi-epojokrtasjid

berdzikir kepadaAllall beliau bersaMa'

d'Fl ol G';l e,#- I e$ ru. |',;ri

Lr:.jr *tr!"Ir '€r,il
"segala puii bagi Allah yang belum mematikanht hingga

memerintahlan kepadaht agar aht bersabar dengan orang-orang

dari umatht. Bersama-Mu dalam kehidupan dan bersama-Mu

dalam kematian."rw

'i*rt ttjld+ "Dengan mengharap keridhaan-Nya". Maksudny4

taat kepada-Ny- NashrbinAshim' Malik bin Dinar danAbuAMurrahrnan

-.lrr#uor",'r;lri islau: 
'it'oVU 

i.r lP \j loaniangantah

kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagt dan di

petang hari...)rq5. Alasan merekal<are, a dia ada di dalam mayoritas dengan

t* Lih- As babun Nuzul, l*xyaAl Wahidi h. 224-225.
rr: qira'ah ini disebutkan olehAth-Thabari dalamJami'Al Bayan (15/154) dan ia

berkaA bahwa sara ini ldatah cara yang dibenci di kalanS"n para ahli ilrrnr bahasa Anb,

karena : ?,:ri adalah ma'rifah sehingga tidak ada alif dan lam padanya. Akan tetapi

dijadikan;ra'ifahdetgatalifdanlamjikabelumme,njadima'ifah. Sedangkanserrua

yarrg na,rifah-m k^tiiaf aiiaaitan ma'rifah dengan keduanya. S,elagryuna iilr:
fidik il*fhafaikan kepada sesuatu. krangan petgidlnfahan adalah dalil yang jelas

yang menunjul&an kepada larangan alif dzn laz rnasuk kepadanya. Karem apa-apa

v."g air-rriU olehaitf dzataan dayr jqrs rsm, maka layak padanya idhafah' lrJ<zt

ietaf,i orangArab mengaakan, "'rliijti-',1o '6 (Aht datang kePadamuium'at pagi)

dartidak iengatakan-, F!;it 'fr:tt '8J (Aiar datang kepadamu jum'at pagi).lnr

telah disebutkan oleh lbnuAthiyah-dalarn il Mulraoar Al Wajiz (101394) lalu ia lemahkan

dengan apa-apa yang disebut olehAth-Thabari, lalu berkata, 'Aspek pembacaan dengan

n )c:{
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htlr:ttfwau.

Abu Ja'farAn-Nuhaste{6 berkata "Lxi tidak hanrs, karena kitab-kitab

merrdca tentang kehidtpan dan slralat tertulis dengan hunrf waa " Nyaris orang

Arab tidakmengatakan 'pelang' karenapetang itu sangat dikenal.

--, Diriwayatkan dari Al Hasan: ','{rg- '*-O "ti6 lr."o' Maksudnya,

janganlahkedua matamu melampaui batas kepada selain mereka dari anak-

anak dunia ini hanla unhrk me,ncari keindatranryare48 Demikian diikuti ole,tr

AlYazidi

Ada yang berpendapat, "Jangan kedua matamu mencela merek4

sebagaimana jika dikatakan, 'Fulan memandang dengan mata sinis

kepadanya'. Maksudnp, mengfuina"

q3S r#"$'*i "(larena) mengharapkan perhiasan dunia

fnf'. Maksudnya, bersolek ketika hendak bergaul dengan mereka para

pemimpin ngheirdd< menjaubkan orang-orang farkirdai majlisrnu. Nannrn

Nabi SAW tidak man melalnrkan hal itu, lerenaAllah melarang beliau untuk

melakukannya. Tidak banyak firman Allah yang demikian ini:
'ci,tb UrXi 'S?1 'g{ "Jtka kamu mempersekutukan (Tuhan),

niscaya akaa hapuslah amalmu... "te1e, sekalipun Allah

itulorenamerekam€rysrt€mkannf sebagai contohp€mginglsran, rrengingatmereka
rnengatakan, "Dengan i;i rcreka rnenghendaki adala! 'ct;A"_.Maka masukqra aIy'
dan lam nrenjadi bagrrs,-sebagaimana ucapan rprerkr: 'g:r"4, yang rcnrpakan iszr
mu'anaf (lsm yang sangat diksnal). Disebutkan oleh Al Farra' di ddam Ma'ani Al
Qur'an(21135),An-Nuhas didalarrrl'ra0Al Qur'an(21454),Ar-R^zidi dalamtafsirnya
(21ll lO,Asy-Syaukaoi di dalarn FathAl Qadir (31399).

t% Lrh. I' rab Al Qur' or bryaoya (U 454).
txr qira'ahAl Hasan disebu*an olehAn-Nuhas dzlaml'rab Al Qur'an (21454), Abtt

Hay5ran di dalamAl Bahr Al Muhith (6/119), AlAkbai dalamlmla' ma Manna bihi Ar-
Rahmanu (2/l0l),IbnuAthifh didalanAl MuhanarAl Wajiz(10/394) danini adalah
salah satu qira'ah yang aneh sebagaimana di dalamAl Muhtasib (2127).

rs8 Disebutkan olehAl Mawardi dalam tafsirnya (2147 8) d^ri NYazidi.
te4e A?-Zf,Enztayat65.
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me,mperlindungtamDa dari kesyirikan. Dan: \J " 0,o'"'-) menglarapkan"

adalahf il mudturi' tx,radapada tempat lgal. tvlaksudnlat jangan berpaling

matamu krena me,lniliki ke,lnagan Sebagaimana ucrym knruul Qais:

f.,fi'c':t:,l31tlLitd cit"l*r$ Y d'.n
Matra htkatakan iangan menangis matamu, sesungguhnya

kita mengupayakan sebuah kerajaan atau mati beralasan teto

sebagim dri merekame,ngpaim bahwa kebenrm fiatan'Tmgat
kedua matamu berpaling dari me,reka, karena it| (berpalind adalah kata

kerja ymg dengror sendiriqra mernbutuhkm obj€k."

Dikatakan kepadanya, "Yang muncul di dalam tilawatr adalatl

mengangkat kedua mata kembali ke,pada makna nashb pada keduanya,

kaena Jargrrlah kedua matamu berpaling dari mereka' sana kedrdilranrya

aeng@ la€m alihl@ke&arnatmnrdaimerdra' ahu Jmgm €nglou alittkilI

kedua matamu dri mereka'. I\daka kata kerj aryra disandartan kepada kedua

mata yng sesungguhqra ditujgkan kepada Nabi SArrY. Hal itu sebagaimana

fimran Allatr SWT: g,lt 'q 'ri "Moko ianganlah harta benda

merelrn menarik hatimu."rsst Ketertarikan hati disandarkan kepada harta'

Artinya: Janganlah harta mereka menarik pertratianmu wahai Muhammad'

Akm menanbah kejelasar bagimu w*ryn Az-Tttiqi b€nln$,'S€sungguhnya

maknarrya: Jmgan engfau alihkan pandanganmu dari merekakepada selain

mereka dari kalmgan orangorang yarry me,rniliki kedudukm dan hiasan"

FirrranAllah SWT: 6lr,* lS tt:;lf ; U ls"Daniangantah

kamu mengihtti orangyang hatinya telah Kami lalaikan dai mengingati

kotti." hyabnmeriwalaftan dari Adh-Dhahhalg dai lbnuAbbas berkenart

, dengan firmanAllah SWT: 6h,f # Uel n g $s "Danjanganlah

r$o Sgguah dalil penguat milik Imuul Qais dan telah b€rlalu pe'mbahasannya'

to6r At-Taubdl' ayat 55.
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lumu mengihtti orangyang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati

Kan f ' .Ia berkat4 "Alat ini turun berkenaan dengan Umay5rah bin KhalafAl

Jumahi, karena dia mengajak Nabi SArilf ke,pada suatu hal yang tidak beliau

sukai benrpamer{autrkan orang-orang firkir dari beliau dan me,lrdekatkan

para tokoh warga Makkah. Sehingga Allah turunkan firman-Nya:

6l> * :.11t $Ll U U 1S "Dan ianganlah kamu mengihtti orans

yang hatinya telah Kami lalailean dari mengingati kamf'. Maksudnya,

orang yarry IGmi hmci hatinya dad tauhid"

'o* '€ri "Serta menuruti hawa nafsunya". Maksudnya,

Melaknkan kesyirikan. Gj :$1 3t{S"Dan adatah keadaannya itu

melewati batas". Ada png berpendp aL'*,au1(J U.*of daritlAta J;-fii
yang artinya menyepelekan dan mengutamakan kemalasan dengan

meninggalkmiman."

Ada png berpendapa!'Dad kata btVlf dan melampaui batas".

Suatu kaum mengatakan,'I(arti adalatr para perruka Mudhar maka

jika kami masuk Islam, semua orang akan masuk Islam." Ini termasuk ke

dalarn takabbur dan melarnpaui batas dalam perkataan.

Adapgberpendaat "!rJ f S rntiol.paling duludalankejahatan"

Di antara rmgf,apan mereka, *?l'& Jr'j yang arnnyaadalah' lebih dulu'

dalam suztu pe,rkara "te52

Ada png berpendapa!'Malna lli r5bl (orang yang hatinya telah

Kami lalaikan ), Kami tenoukan dia telah lalai." Sebagaimanajika engf,au

katakan, *'ofJt;(i $i '4i maksudnya, engkau dapati Fulan itu orang

terpuji."rs3

te52 r ih. sedlua pendapat ini di dalam./ami' Al Bayan (15/15q, M;'bni At gui'an,
ka4raAl Fana' Qll40),Ma'aniAl Qur'aa. kar),aAn-Nuhas (41231),TrftirAl Mawardi
(2/479), Al Muhanar Al Wajiz (101395) datAl Bahr Al Mfiith (61120).

te53 Disebutkan olehAl Mawardi di dalam tafsinrya (2/479) dengan tambahan aspek

larq )raitu : Kami jadikan mereka lalai utuk berdzikir kepada Kami. Kemrdian dia

Tafsir Al Qurthubi



SedangkanAmru bin Ma'dikarib berkata kepadabaniAl Harits bin

Ka'ab,'DemiAllal1 kami telah tanya kalian semuatelrtang apalatr yang kami

kikirkan kepada kalian dan apa-apa yangkarenanp karni perangi kalian dan

kami tidak sanggatr kalian, dan kami mencela kdian dan kami juga tidak

membungkam kalian." Maksudny4 Kami tidak dapadcan kalian sebagai

orang-orang kikir, orang-orang pengecu! orang-orang terbungkam.

Ada yang berpendapat, "Turun ayat: Ef ; * :^!t 
"i;Li 

U e {S

' ... dan j anganlah kamu mengihtti orang yang hatinya telah Kami lalaikan

dai mangingati Kami' [tg,*,rerlaar.dengan Uyainatl bin HishnAl Fazari )ang

disebutkan olehAbdrn Razzqdan diikutits olehAn-Ntfias dari SuS6n

Ats-Tsauri ." Wallahu a'lan.

rahimahullahberkata, "Pada kelalaian yang ada pada diri orang-orang berpikiran ada

tiga bentuk, pertama: Pengnrsakan wakttr dengan menganggrr. Demikian dikatakan

ot"n S*,t bin Abdullah. Kedua: panjang angan, dan ketiga: Sesuatu yang bisa

nrewariskankelalaian "
!e5r Lih. Ma'ani Al Qur'ankaryanyt(41231).

f .)e2 I



FlrmanAllah:

() -;*ii;u - . ;s,y*'li ri"*";*fr,y3

oDan katakanlah: 'Kebenaran itu datangnya dari Tuhanma; maka

barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia bertman, dan

barangsiapayang ingin (kafrn biarlah ia kafir'. Sesungguhnya

Kami telah sediakan bagt otang-orang zhalim itu nerakq yarrg

gejolahnya rnengepung mercka. Dan jika mereka meminta minum,

niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang

mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minaman yang

paling buruk dan tempd istirahat yang poling ielch'
(Qs.AIKahfi [18]:29)

Firman Allah SWT: * jS u#';ri ,F"*; n fr ,f3
3,kit " Dan l@takanlah :' Kebenaran itu datangtya dai Tlrtanmu ; maka

barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan

barangsiapa yang ingin kafu biarlah ia kafir ' . '' t6i)tberada pada posisi

lrlrubar dari mubtada 'png diserrbunyilan. Dengan kata lain, 'lktakanlah,

'Itulahkebe,naan'."

Ada yang berpendapa! "Dia marfu'karena sebagai mubtada"'.

Sedangkan khabarnyapada firman-Nya : *3,u @ari Tfuhanmu).Makna

ayat ini: Katakanlatr wahai Muharrrmad kepada mereka yang telah Kami

jadikan hati mereka lalai mengingati Kami, "V/ahai sekalian manusiq dari

T[hanmulatr kebenaran itu maka dari-Nya taufiq dan kehinaan, di tangan-

Nya petunjuk dan kesesatan. Menunjuki siapa saja yang Dia kehendaki

tti;i JitT'e +t $t G"i;!t,s*- )i$s
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sehingga beriman, dan me,lryesatkan siapa saja yang dia kehendaki sehingga

kafir. Tidak ada se.suatu apapun dari hal itu menjadi kehantsan-Ku.

Maka Allah memberikan kebenaran kepada siapa saja png Dia

kehendaki sekalipun dia lerralU dan tidak menrberikanryakepada siapa saja

ymg Dia kehendaki sekalipun dia tcuat dar kaya- Ikni hftan mengpsir orang-

oftmg mukmin karenahawa-nafsu kalian, maka jika kalian mau maka

berimailatr dmjil<a kalial mau maloloftrlah Ini bulrrr keringman dal bul@I

pula pilihm mtara iman dm l<rrfir, akan tet4i ini adalahhal yang mengerikan

dan ancaman. Maksudnya, jikakalian larfur maka telah disediakan siksa ryi

neraka dan jika kalian beriman maka bagi kalian adalah surya

Firman-Nya SWT: 63;-ri (y'sesmgrrttnya Kami telah sedialan",

maksudnya, Kami siapkan. 'diil, (bagi orang orqng zhalim),yatcni:

oftrng-orang kafir yang ,-g"i iogk u.6)W7aLLf (16 *Neraka, yang

gej ol abtya mengepung tnerefta." NJagharitess mengatakan, " As- Suraadiq

adalalr bentuk tunggal dari kata as - suraadiq aat bag1arr yangmeluas pada

bangUnan utama sebuah nrmatr. Semua nrmah png terbuat dari kapastsso

maka dia dinamakan straadiq".Ru'bah bertata'

,'5!L7|*r;U;ir 'o;t) iirat i t#t'J'&U
Wahai Hakam bin Al Mundzir bin Al Jantd

Beranda kemuliaan memanjang memaywtgimu te57

test I ih. Ashshihhah,ts rYa N I afiai (4I L49 6).

t% Al Kunuf,,keFas, Lisan Al 'Arab, elrtri: r,i-f .

re57 Referensinya bermacam-rnacam :urttt:/r- ghazwu rajaz ini. Maka Sibawaih

meq,andarkanq'a kepdzAl Kinb (1t272\,Asy-Syantamari (ll3l4),AlAini (41210)

y-g -o,rp.t ", 
t tl. Al Kldzdz b Al Harmazi. Demikian juga penyrsun /{ l-Lisan

p"ar, *Oit $r.rr di mana setelah rrenukihya dari ucapanAl Jauhari dalam Ash-Shihhah'

bifot"f.-p"f" ,*RaiazintktyaAl KahdzdzabAlHarmazi dandinisbatkankepadaAbu

IJbaidahdalam MajazAlQur;an(11399),Ath-ThabaxidalamJami'AlBoyan(l5ll57),
Ibnu Athiyah A aatam.lt-Uuharrar Al Waiiz (101395), Asy-syaukani di dzlan Fath Al

Surah Al Kahfitl'r l



Dikatakan, *ii:t'.* "4. (rumah berb eranda)". Sedangkan Salamatr

bin Jandal me,nyebutkanAbriwaiz trse mg dibunuh olehAn-Nu'manbinAl

Mundzir di bawatr kaki-kaki sejumlah gaj alu

,5i]; ;.;.'rX. J'-i-rit )'tL, t:Ju;tfr.irilr ,y'Ar'i
Diayang memasuk*an An-Nu'an ke ntmah yang langit-langitnya

Dada-dada gajah setelah ntmah yang berberandatete

Ibnu AI A rabi b€rkat4 " t<ilr? @ej otatotya)artinya adala?r pagun5aa-"

Dari IbnuAbbas, "Dinding dari api neraka". Al Kalbi, "Leher yang muncul

dari dalam api yang kemudian mengitari ofiulg-ormg l<afir sep€rti pernbatas."

Al Qutaibi, "Suradiq adalah pembatas ymgadamengelilingi Fusthath."

Demikianjuga dikatakan oleh IbnuAziz.

Ada lang berpendapat,'Itu adalatr asap yang mengelilingi oftrrlg-onmg

kafir pada hari kiamat. Itulah yang disebutkan oleh Allatr SWT datam suratr

Al Mursalat dalam firman-Nya, *,r;i ,t, P Utl-# *Pergilah

lcamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang."re6o Dan

Firman-NV^, @i#n *.5 "Dan dalam naungan asap yang

hitam. "'e" Demikian dikatakan oletr Qatadah.

Qadir{3/4OO) hinggakepadaRukyah.Dia di dalam Al Kamildengaatanpaghazwun;'
Penyair di dalartrajazinineraruji salah seorang dari baniAt MudzirAl JarudAlAbdi.

Sedangkan Hakarn ini adalah salah seorang gubernur Bashrah di bawah Hisyam bin
Abdul Malik. Kakelcnya disebut-sebut bernama Al Jaruud karena dia menyerbu suatu
kaum lalu meranpas seuua hartanya sehingga diserupakan dengan banjir bandang
yang mengbabiskan segala sesuatu yang dilewatinya.

Ie58 Abrawaiz: dengan fathah atau dengan kasrah pada hunrf wau adalah salah seorang
raja Persia.

re5e Sebualr dalil penguat milik Salarnah bin Jandal sebagaimana di dalam Majaz Al
Qur'an,kzryaAbuUbaidah (1R99),Jami'Al Bayan(l5ll57),Al MuhanarAl Wajb(l0l
395) da Lisan Al 'Arab,entri: cirr-.
rmAl Mursala! ayat 30.
tsrAl Waqi'al1 ayat43.



Adaymgberpendaat,'Diaitr adalatr samuileraymgluas di duuia"rrc

Ya'la bin Umalyah meriwayatkan, ia berkata, '?.asulullatr sAw

bersabda

,1ltj :Ju ; ,Wlt|-'e')L6;l
iyw,i*'- ',;:,ll ri;f +Lif

'Hia!, to. .trtrf

,, Laut adatah Jahannam", kemudian beliau membaca ayat yang

artinya,'Neralra, yang gejolalorya m,engepung mereka'' Kemudian

beliau bersabda 'Demi Allah, alat tidak alran memasukinya untuk

selama-lamanya selama aku masih hidup dan tidak akan

mengenailu setetespun darinya'."'ffi

Demikim disebutkm olehAl lvlawardi. IbmuAl Mubrak rneriwalatkut

sebuahhadits dariAbu Sa'idAl Khudri dari Nabi SAW, beliaubersabda,

*Bagi gejolak api neraka empat dinding tebal.tea Setiap dinding

sepanjang perjalanan empat tahun."ts6s Juga diriwayatkan olehAbu Isa

At-Tirmidzi dan iaberkate 'Tladits ini hasan slahih ghaib'"

Menunrtsaya(AlQurthubi):krimenunjukkanbahwa,4s-&taadiq

adalah sesuatu di atas onmg-orangkafirberupa asap atau api' Sedangkan

dindinpya sebagaimanadisebutkan ciri<irinla di atas'

re52 Lih. Pendapat-pendapat ini dalamJami' Al Bayan (15/157), Ma',ani AI Qur'.an,

karlra An-Nuhas il fizz),ri*.Al Mawardi Z4 7 9, Al Muharrar Al Wafu (loB9O, Ta&ir

Ibnu IGtsir (5 ll50) dzn Al Bahr Al Muhith (61120-12l)'
te53 Lih- TafsirAl Mawardi (21 47 9).

,ts Al Kutsufbentuk janak (laii kata tig,ltsiifyaqaltin)"a tbbal. LiL An-Nihayah (41

ls3).
te55 HR At-Tirmidzi, pada pembahasan tentang Sifat Jahannam Discbutkan pula oleh

Ibnu l&tsir di dalam tafsirnya (3/81) dari riwayat knamAhilna4 At-Tirmidzi dan Ibuu

Jarir di dalam tafsir4ra.

v tlrr| S"

:i,tti-
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FimanAllahSWT:',;')"4,N(,,a,llEf*;"5-etf,t-Dan
jika mercka meninta rninutn, niscaya merelca akan diberi minum dengan

air seperli besi yang mendidih yang menghanguslcan muka." IbnuAbbas

berkata *Al Muhlu adalah air kental seperti ampas png kental pada

minyal."te6 Mujahid mengatakan,'T',[anatl dan daratr." Adh-Dhahhak

mengatakan, "Air lang hitaur dar sungguh Jatrannam itu hitarn kelam. Aimrra

hitar, pohonnya hitan, penghrmiqiajuga hitan-"

Abu Ubaidah berkata, 'Dia adalah segala sesuatu lang dilebur benrpa

inti bumi b€npabesi kryu hming@, pe,rak sehingga se,muamendidih dengu

menggelegalr, itulm' Al Muhl." Demlikian itupulapandangan Ibnu Mas'ud.

Sa'id bin Jubair berkata, 'Dia adalatr sesuatu yang telah me,rnuncak

panasnya" Dia juga berkata bahwa Al Mufrl sama dengan ter. Dikatakan,

"i:jiiit x$ ;*t 
"i7; 

6n bmbatlcan unta sehingga dia adalah yang

dilambatkan)". Dikatakan pulabahwa dia itu adalah racun. Makna di dalarn

seurua pendapatrsT di a12s saling berdekatan.

Pada riwaptAt-Tirmidzi dari Nabi SAW berkenaan dengan firman-

NVa: ffliri maka beliau bersabda, "seperti ampas minyak, dan jika ia
dekatkan ke wajahryra maka melelehlah larlit kepala bagian berarnbut. tffi

Abu Isabe,rkata'Ini s$uah hadits ymg krni ketatrui dai hadits Ras5din

bin Sa'ad dan Rasydin adalah orang png dibicarakan dari aspek hafalannya

la1gkurang."

t% Ad-Durdi: Dengan dhatrrmah adalah apa yang mengendap di bagiao bawah senua
benda cair, seperti: mrcr&rmcam minuman dan minfk Lih" An-Nihayah Qlllz).

t ! : re67 Lih. pendepat-peridapat ini di delan Jami' Al Bayan (15/158, Ma'ani Al Qur'an,
karya An-Nuhas (41233-234),TatsirAl Mawardi (21479\, Al Muhanar Al Wajiz (10R96,
Tafsir Ibnu Katsir (5/l 50) dn Al Bahr Al Muhith (61 l2l\.

re6E HR At-Timridzi pada pembahasan tcntang Sifat Jahamam, bab: tentang gambaran
minuunn penghmi neraka @n 0/,-705 nomn 25 8 I ).

t:YlTafsir At Qurthubi



Juga ditaktgij dariAbu Umamah dari Nabi SAW berkenaan dengan

firman-N1a, )Lfr,fi-@ ** ;C u ;i$ " ...dia akan diberi minuman

dengan air nanah. Diminumnya air nanah ittt... " 'ede 
beliau bersabda'

,r'; *; '1*: c? \ ,1rl s$ '.J;fQ * At +5
,JJI'J'.,4 " e;3 'b LH ;i i;;l U ;7 6r; ,*?s

i;;,u- Ly, ,:J:ra :"&l A * iv iP1",i6
v;r; *ia, *;tt|*;;It g*- JAk ,u.t:ri:,j

"Di sana didelatkan kepada',ht toU Oato, nOrO rr***rrr".
Jika lebih dekat kepadanya maka memanggang wajahnya dan

runtuhlah htlit mukanya. Jika dia meminumnya maka memutuskan

,l*.lutnya hingga keluar dari duburnya. Allah subhanahuwa Ta'ala

berfirman, "...dan diberi minuman dengan air yang mendidih

sehingga memotong ususnya?."te70 Allah berfirman, "Dan iila
mereka rneminta minurn, niscaya mereka alan diberi minum

dengan air sqerti besi yang mendidihyang menghangwlan muka'

Itulah minuman yang pating bun* dan tempat istiralut yang paling

j elek " I e 1 Diaberkatq "lnihadits glwrib -"

Menurut saya (Al Qurthubi): Ini menunjul&ankebenaran semua

pend4at itu. Serrua itulah lang dimaksud . Wallahu a' lam. Selain itu, setrlua

itu telah diknhrhkan oleh para pakar bahasa Di dalamls h-Shihhahten Al

Muhluadatah ktrningan yang dilebtrkan. IbnulA rabi berkata, *Al Muhlu

tslbrahirn,ayat 1617.
tmMuhalrma4 ayat 15.
ter HR At-Tirmidzi, pada p€rnbahasm te, fiang Simt Jabamm, bab: Gadaran Miruman

P€nghmiNeraka @n0r.
tm Lih- A s h- S hihhah (5 I 1822\.
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adalah cairan dri ternbaga." Abu Amru berkata, *Al Muhlu adalahend4an

minyak "l I Muhlu jrryadratr dan nanah Di dalarr hadits riwayatAbu Bal€r,

ydv,p:1#tii;;
"Makamkan aht di dalam dua lapis pakaianht ini,
sesungguhnya keduanya untuk nanah dan tanah."

'u;t} {t"^nat istirahar). Mujahid berkata, "Artinya adalah

perkumpulan, seakan-akan dia pergi menuju makra persahabatan." Ibnu

Abbas berpendryat "Ternpat singgah".

Atha' bed<at4'Tbmpat tinggal".

Ada yang berpendapa!'Tlamparan".

Al Qutabi b€rtat4'Mdlis".

Se,rnua artiteB di atas saling berdekatan dan asalnya dari kata yang

artiqraterryatbersardar.Ikenade,lnikiarituseringaUtatm,"'.:^iiSt untuk

arti bersandar pada silar. Seorang pe,lryair berkata,

aLsr ?.!t? tF\ b ; # Ji |tf'itrrr:, d Uu
Dia berlcata tnpoaonyo' ,ooro bersandai Jangan ada pemuda

Mencuri kijang-kijang pagr bersama kaumnya teTa

Ada yang berpendapat, *h'jt'Ottt 
:itoorang itu tidur dengan

bertumpu pada sihqra dm tidak datang rasa tidur kepadanya-"Abu Danib
AlHudzalibskata,

c;!lta'A'&'ok

r% Lib" Pendapat-pendapat ini diJami'Al Bayaz (15/159),ArNuhas drda.lqrnMa'ani
Al Qur' an (41234), TafsirAl Mavardi (2/4 80) dn Al Muharrar Al Waj iz (10R97).

reTa Sebuah dalil penguat di dalamJami' Al Bayan (15/159) dan tidak disandarkan-

6 -i,tt ,l a t...

Gt"t'
korena

,..?Jry)' p,L)';t: ?tt
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orang bebas dan aht menginap pada suatu malam dengan bertmpu

pada silat

Seakan-alcan masuk lce dalam lcedua mataht cairan dari pohon yang

pahit menyakitkan teTt

Ash=,Shaab: cairat daristratu pohon yang sangat pahit.

FimanAllah:

.ql t. tql t t
cr,*l(Y-r?le S (,5 y;t'.n i ].;S \r-t; O-fi Ll

'rrirL'j;q#n 6? c,,bL!+iL6. f@'v:t
gfuby3; G |eL vqirtis:t,-;t,r't2t7i ; O

@ *';i;i; i+t'At e@\rt &Wb#,
osesungguhnya merekayang beriman dan beramal shalih, tentulah

Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang4rrarrg yang

mengerjakan amalan(nya) denganyang baik Mereka itulah (orang-

orang yang) bagi mereka surga 'Adn, mengalir sungai-sungai di

bawahnya; dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan

mercka memakai pakaian hiiau dari sutera halus dan sutera tebal,

sedang mereka duduk sambil bercandar di atas dipan-dipan yang

indah. Itulah pahata yang sebaik-baihnya, dan tempat istirahat

yang indai." (Qs. Al Krhli [18]: 30-31)

rersebuahdalilpenguatdi dalaaAl-Lisaz,entri: qy.MajazAlQur',an,taryaAbu
Utaidah (1/400), Jami' Al Bayan (lilll9).Dan Ash-ShaaD adalah perasan dari suatu

pohon yang sangat pahit. Dikatakan pula, 'Dia adalah pohon jika diperas maka akan

menghasillrrn cairan seperti susr.r, batrkan mungkin keluar darinya percikan yang

mengenai mata make sealcan-akan lidah api. Bisa jadi melemabkan daya penglihatan".



Kaika disdutkm apa-rya ),ang telatr dipersiapkat mtuk orang-orang

kafu berupa kehinaan, maka disebutkan pula apa-apa png telah disediakan

unttrk kaurn muslim bertrpa pahala. Di dalam ayat ini ada sesuatu yang

disimpan. Maksudnya Kami tidak akan menghilangkan pahala orang ),ang

berbuat baik di antara mereka Siapa saja yang berbuat baik dari kalangan

selain karrr muhninin maka amal-perbuatanrryra itu gugrn aau sia-sia'y;;
" amalan(nya)" mans hub karena sebagai t amyiz.

Jika engkau mau maka boleh dengan me,netapkan &3t padanya.

Ada yang berpendapat ,"'\iL ;;l ;;l 6* { 61"Ko i tidak akan

menyia-nyialran pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya)

dengan yang baik." Int adalah kalimat tambatran saj a Sdangkan lrtabamya

adalatr firman Allah SWT: fL lri+ ie6. f i*fretra itulah (orang-

orang yang) bagi nereka surga 'Adn." Dan iU i* "sutga-sutga Adn"

adalah pusafirya sqga }vlaksudnla, diaberada di tengah-tengahryadan sernua

surga me,ngitarinya. Disebutkan dengan kata yang berbentukjamak karena

sangat luasnya. Karena setiry lernbatr di dalamryra bisa memjadi surga

Ada png b€rpendapaL *Al Adnadalahb€rtempat tinggal." Dikatakan,

"lt3q b:;e iil*aseseonmg bertempat tinggal di suatu te,lnpat." Juga

dikatakan,' ",tX1t'c.j:tbartirya: aku tinggal di suatunegeri".

Adayngberpeldeat, *? 9G,a. J.)i gSttOartiqrabahwa seekor

unta selalu di terrpat tertentu dan tidak suka meninggalkmqra". Sedemikian

itu pula: b:tb 's€. @urga Adn), maksudnya, adalah surga tempat tinggal.

Karena itu muncul nama 'O i (tempat segala sesuatu [gudangDdengan
kasrah pada hurufda/, l<arenamanusiaberada di dalmnlapadamusimpanas

dan pada musim dingin Pusat segala sesuatu adalah ma' din Sedangkan i; r;,ii
adalatr rmtalang tinggal di te,rnpatpenggerrbalaan dan tinggal di negeri itu.

Derrikian dilcatakan olehAl Jaulrari.teT5

te 6 LJn. As h-S hihhah (6121 62).
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-;+!i '# n ,sj *M"ngolir sungai-sungai di bawahnya" sangat

banyak ayat s€perti ini sehingga ada pada lebih dari satu teryat.

,;it it, :2171 ,y W|sfi "po|om sutga itu mereka dihiasi dengan

gelang mas." Ini adalah bentuk jamak dari \ty @eland. Sa'id bin Jubair

berkata '?adamasing-masing mereka tigabelrtuk gelang: satu dari emas'

sattrdari intmdansafu darimutiara"reTT l

Menurut saya (At Qurthubi): lri tertulis di dalamAl Qur'andan di

sini Allah berfimran, "dari emas". Di dalam surafu A1 Hajj re78 dan di dalam

suralr Faathir reTe Allah beffiIman yang artiny4 "Emas dan mutiara" , darr di

dalarn surahAl hsaan tes yang artinya, " .-.dariperak"'

sedmgkanAbu Hurairatr belkat4 "Aku penrah mendengarkelasibku

SAWbersabda

i'*!te*,;ljtUdt*
,,Perhiasan kaum mulonin itu mencapai batas yang dicapai (ai)

wudhu' "/rE, HR Muslim

Dikisahkan olehAl ,*r .eoaz. t!![dengan fathahpadahurufya 
"sulanpada hunrf ha' danfathah pada hur:r:f, lam tmpa tasydid'

Dikatakan , *'i;9 'd ,*f i?;l 4; ketika seorang wanita

memgenakanpe*iasm"",jlf r'rb mV sesuatuma{adimanis. Demikian

disebutkan oleh An-Nuhas. t e83

rez Sebuah atsar yang disebutkan oleh Abu Hayran di dalam Al Bahr Al Muhith (61

122)dadSa'id-
teTtAlHajj, ayat23.
rsFaathir, ayat33.
tmAlInsaan, aYat2l.
resr ITR Muslim pada pembahasan tentang Thaharall bab: Perhiasan akan Saryai

pada bagian yang mane 1fu wudfiu sanpai (ll2l9).
tesz LiL Ma' ani Al Qur' an (A L4D.
tw Lln. I' rab Al Qur' an (21 455\.
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Gelug itu adalah gelang wanita dm bentukj arraknya adaldr antirah,

sedangkan jarnak dari jamaknya adalah asaawirah. Dibaca, "Bukankah

diberikan ke,padanya gelang-gelang dari etrnas."rn l(adang-kadang berrtuk

jamakrya adal ah asaswir NlahSWT berfirman png utinp, " Mq*a dihiasi

dengan gelangnas. " Demikian dikatakan oleh AI Jauhari.ret5

Sedangkan lbnuAziz berkata" "Asaawir adalahjarnak aswirah dan

aswirah adalah jamak dari siwaar dan suwaan" Itulah perhiasan yang

dikeirakan di tangan png teftuat dari emas. Jika dibuat dari perak maka dia

adalah qulb (gelang dari perak) dan bentuk j amakrryra ad alah qilabah. lik a
dibud dari tandr* atar dari gading maka disebut maslcah dnbentrkjanataryra

adalahmasah

fur-Nuhastes6 berkda,'Dikisahkan oleh Quthnrb batrwabenmk tmggal

gelang (asaawi) adalah iswaar". Quttrub adalah orang yang suka aneh-

aneh dan telah ditinggalkan oleh Ya'qub dan lain-lainnya sehingga tidak

menyebutkmryra-

Menurut saya (AI Qurthubi): Telah disebutkan di dalam Ash-

Shihhahre8T dan dikatakan oleh Abu Amnr bin Al Alaa' batrwa bentuk

funggalnya adalah rspaar. Sedangkan para mufassir mengatakan, "Ketika

para raja mengenakan gelang-gelang dan malrkota-matrkota di dunia, maka

Allah SWT meqiadikan se,lnua itu untuk penghuni $.rqga-"

Firman Allah SWT: |fub sU,; t;rti,r,3;7,y l;h, UE o#S "Dan
merelca memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal." As-

Sundus adalatr yang tipis lembut. Bentuk tunggalnya adalah sundusah. Al
Kisa'i berkat4*Al Istibraq adalatr sutera tebal", demikian dari Ilaimah. Itu

tcu Az:Zukhrunf ayat 53, dan itu adalah bagian dari qira'ah yang tujuh rnacam
sebagaimena dikatakan oleh lbnu Mujahid dalamAs-Sab'ahfi Al Qira'ah,L 587 .

t cts r ih. lsi-Si ihhah (21 69o).
tet6 Lb I' rab A I Qur' an (21 45 5), Ma' ani Al Qtr' an @l 237).
r,tt r ih Ash-Shihhah (A690).

Tafsir At Qurthubi



adalah sutera- Seorang penyair berkata

Wq.fr? g}\t'o?lt i?;st rfii,y,;
Englrau salcsilcan mereka mengenakan pakaian dalam

Istabraq adalah sutera. Ibnu Bahr, "sutera yang dilapisi dengan

€(n2s".rese Al Qutabi,'I(ata ini dari batrasa Pesia yng diarabkan "

Al Janhari,rs'Bentuk tashghimya adalah ufuiriq". Dikatakan bahwa

kata ini dari wazan );aaydan dari kata $-]t'yu'tbenar kata ini berasal

dari keserasian antarakedua batrasq mengingat di dalamAl Qur'an tidak

ada ymgbukm dari bahasaArab sebagaimanalang telatr dijelaskar di muka

Wallahua'lam.

Wanra hijau socaa lihusus dis$utkan krena dia surgpt nlanan dilitmt

mata Warna putih rentan mertrsak penglihatan dan menyakitkannya

Sedangl€n warna hitam dicetra Hijau adalah antara putih dengar hitml yang

de,rnikim ini merlyerap sinn. Wallahu a' lam.

An-Nasa'i meriwaptkm dniAffiullahbinAmrubinAlAsh iaberkara

IGtika kmri sedmg b€radabersana Rasulullah SAWtiba-nbabeliau didatmgi

oleh seorangpria lalu berkata

ts Sebtrah dalil penguat di dal amJami'Al Bayan (Lilll[9)dan dinisbatkan kepada Al

lvlarqnsy. Demftian juga di dalam tafsirAl Mawardi (21 480)'

tse Disebutkan olehAl Mawardi di dalamreferensi yang lalu'
tn Lih- As h- Shihhah (4 I | 450).
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,*t;v iut ,a rut J?'iuafli :f (t'"-k .q,
v tjf .*ur )?ni ti $ r" :Jut ttJt qQ. * S4Jr;l

.6.i rpl
" Walui Rasulullah sanpaikan kqada lami tentang pakaian suga !
Apalrah maHtluk yang diciptakan atau tenunan yang ditenun? ".

Maka seb4gian orang tertawa. Lalu beliau bersabda kepada merek4

"Kenapa kalian tertawa? Siapa yang tidak tahu maka bertanya

kepada yang tahu " . Lalu beliau duduk sebentar dan setelah itu beliatr

bersabda, "Mana orangyang benanya tentangpakaian di surga? ".

Maka dia berkata, *Ini aku, wahai Rasulullah". Beliau bersabda,

"Iidah tetapi karena itulah terbelah buah di dalam sutga."teet

Demikian ini beliaukatakm tieakali.

Abu Hurairah RA. berkat4'Rumatr seorang muknrin itu dari p€nnata

ng b€rlubang di bagim tengahnya sebatang pohon 1atry tumbutr- Pakaian-

pakaian banr diambilnya denganjarinya atau dia mengatakan dengan dua

jarinya sebaryak tujuh puhrhpotong pakaian banr png dilekatkan padarya

intan dan pertrrata" Demikian disebutkan oleh Yalrya bin Salarn di dalam

tafsirqa, dernikimjuga Ibnu Al Mubarak di dderrrr Raqa' tq-nya.

Kmi telah s€butkm isnafuya di dalan kitab At-IbfuHrah. Disebutkm

di dalel hadits !6hya mesi-'lg-masing merniliki pakaian bru ya4g memiliki

trt IrR Imemffusd Aalen Al Musnd("225) dan discb,uflon olehAlAhrsi fli rhlam
Ruh Al Ma'ani(5157) dari riwayatAbu DaudAth-Thayalisi. Juga olehAl Bulfiari di
dzlam At-Tariklt, An-Nasa'i dan lain-lainry.a dari Abdullah bin Amu

.a

if
a,t t1.. t

,:I*J,leol,u,tt(:-
.at3
Ur"+ttd;;u il }tr;"*t,-1E"Jlt 7$.'*t+t'{t J7)u

JL S2U- 
'u r'{rb, 'n |;i i6 .rpt ';zi;. '$rt t

1
t, a

dJtf.i;irf,t 1,.

,3b

,zJt

a,r

iw'6a'g
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dua pemukaan dan masing-masing pemnukaan memiliki wa.na Keduanya

berbicra dengan suara 1mg sangat indah menunrtpe,ndengaqa. Salah satu

sisinya berkata kepada yang lain, "Aku lebih memuliakan wali AUatI

daripadamu, aku dekat dengan jasadnya sedangkan engkau tidak dekat

dengrunya." Yang lain juga berkata, eelku tebih me,muliakan wali Allah

Firman Allah SWT: *i.jfr ,P W16! *Sedang merepa &iluk

su$il brsandar di atas dipn4ipan yang btduh." *)i\ ,adalatr bextuk

jrynak dai i39f yartu dipm di dalu kmr peirgmtin.te

Adaymgb€rpendaa! '1(asur-kasur di dalan kamarpe,ngmtin."rs

Demftim dikatakm ol& Az-Zunq.

IbnuAbbas berpendapat,'Dia adalatr dipandipan dtri ernas."rs Dia

ditatah de,ngan intan dan pennata yang ada di dalam kam ar petgantin' Al

Ariikah adulahtelnpat yang ada di antara Shan' a hingga ke Ailah dan etara

AdnhinggaAl Jabiah. Asal kata ',#adalah 'r#i.Demikianj Wa'{<$

asalnya adalatr @:y Uasal kata i't$i .aa.n iki ""t * arti mernbawa

sesuatu. Dalam kata ini hunrf waz dibalik menjadi ta'lalu diidghamkat

'r?i,l.ianinya adalah orang )ang banyak bersandar'ts

6iii at ; S,rt'At ft " Itulah pahala vang s ebaik-bailorya, dan

tempat istirahat yang indah.- Maksudnya, snrga-surga. Kebalikan:

tiitl 't it;' G.dan tempat istirahat yang paling ielek) sebagaimana

tn Al Hiiul: adalah be,ntrk jamakdarr foajalai, dengan dua buah fathah scperti : Al
qrb"b. -D; ./iririq; lXanar pangantin) sangatdik€Dal. Yaitu : nrmah yang dihias

tgsr r ih Ta&irAl Maxardi (2480).
tDrHL'TaGirAlMau,ardi(A480). ': i''

t% Al lttilcaa', ada yang bcrpendapat, artirya berbaring. Ada pula yang rengatakan,

Turhrkbersila". Abu Hilryan- dal^mAl Bat r Al Muhith (61122)krk^8"'Dikhususkan

bersedar karena bcrsandar itu adalah ga)'a orang yang sedeng bersenang-senang'

Demtianjuga para raja di atas dipandipannya."
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yang telah dijelaskan di atas. Jika menggr:nakan lalx i:i'ii teltu boleh t@ena

dia adalatr nama unhrk surga Yangdemiki * fu; 'd.;3 (- . .dan tempat

istirahat yang indah), diiwayatl<atoleh Al Barra' bin Azib bahwa seonmg

Badui berdiri dan menuju kepada Rasulullatr SAW pada saat haji wada'.

Ketika itu Nabi SAW sedmg wuquf di Arafatr di atas untany4 Al Adhbaa' . 
tee5

Dia berkata, "Aler adalah seorang muslirn, maka sampaikan kepadaku tentang

ayat ini: s;.t*iljt gv;r,3.;fr'WSl*r,O.fr'crlfi 6l "^so, ngguhnya orang-orang

beriman dan beramal slalih.. ." Maka Rasulullatr SAW bersabda,

"Englrau tidak alaniauh dari mereka dan merelca tidakiauh dari

englrau. Mereka adalah empat orang: Abu Bakar Umati Utsman

dan Ati. Matra beritahu kaummu bahwa ayat ini turun untuk

mereka."t997

Demikian disebgtkan olehAl Mawardi dan rliisnadkan olehAn-Nuhas

dalarr kitab Ma'ani Al Qur'an.tw labEtkatq"Abu Abdullah Ahmad bin Ali

bin Sahl menyarpaikm hdi8kqada lcrni dengar mengatakrq'Muhanrnad

bin Hamid melryampaikan hadits kepada kami dengan mengatakan,'Yalr)a

binAdtFDhuais m€nydrlpaikanhadits kepada l<ani dali Zuhairbin Mu'arriph

dari Abu Ishak daxi Al Barra' bin Azib, ia berkata, "Seorang Badui

Miri. . . . . .", lalu diame,lryebutkan la{utanrya

As-Suhaili menyandarkannyadalam kitab Al A'lam. Sedangkan kami

telatr meriwayatkanrryra s€rnua secara ij azah. },JHarorldrtiillah-

tn Al Adhbaa': Unta yang rcrbelah telinganya.

'e7 Lih. TafsirAl Mawardi (U480).
tees Lih. Ma' ani Al Qar' an (4123 5').

l-^;r*i:r'* e'& *.ivt *)'&iul 6

ea;qli g+ Lf i*;'nLt,*tr3i *tt
K
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firmanAllah:

*i U # q )L\ ul+,lL: 3Z j 
-1pi'e 

t
,i$ ut; #ury@ 4i tt+$. W't # tj,;ib't

;r,:i,O{', @ G 4+ tsi;5"q"'^4 4b r't
@ G'*is "tc 

:il'r'in slt ;4;L'ei .#.;sut
"Kami jadilcan bagi seorang di antara keduanya Dan berikanlah

kqada mereka sebuah perumpamaan dua orang lnki-laki (yang

kafir) dua buah kebun anggur dan Kami kelilingi kedua kcbun itu

dengan pohonTnhon korrna dan di antara kedua kebun itu Kami

buatkan ladang. Kedua buah kebun itu menghasilka.n buahnya,

daa kebun itu tiada kurang buahnya sedikitpun, dan Kami alirkan

sungai di celah-celah kedua kebun itu, dan dia mempunyai

leekayaan beser, maha ia berkata kepada kawannya (yang mukmin)

tectika bercakap-cakap dengan Cia: 'Ifartaku lebih banyak dari

pada hartamu dan pengi*ataengikutka lebih *uat'-'
(Qs. AI Kahfi [18]: 32-3a)

FirmanAllah SWT: ,;lLi * j 
--'r"tS"Dan 

berikantah t qod,
mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki". Ini adalah

perumpilmaan bagi orang serakatr tefiadap dunia dan enggan bergaul dengan

orangorang mulrnrin. kri batnrbrurgan dengan firman-Nya yzorrg arliny4" Dan

bersabarlah lamu...".Dipersengletakan tentang kepastian nama keduapria

tersebut.

Al Kalbi mengatakan, ' Ayat ini turun berkenaan dengan dua saudara

warga Malftatr dari golongan Makhzum. Salah sattr dari keduanya beriman.

Dia adalahAbu SalamahAbddlah binAMul Asad bin Hilal binAbdullah bin

@l



Unrarbin lvlaldrznn Dia adalah suami Unnru Salanah s$elum dinikahi

olehNabi SAW. Sedangkan yang lain adalah seorang kafir, dia adalahAl

Aswad bin Abdul Asad. Keduanya bersaudara lang disebutkan dalam suralt

Ash- Shaaffaat, @'o-l J,Ari A'e'Jrl| J$ " B erkatalah s alah s eorang

di antara mereka: 'sesungguhnya alcu dahulu (di dunia) mempunyai

seorang temai.r'rrr 14"ring-masing dari keduanya me*rtili 6mpat ribu

dinar. Maka salah seorang di antara keduanya menginfirld<an hartanla di j alan

Allah. Lalu iaminta sedikit dari harta saudaranyanamun dia me,lrgatakan

kepadanya apa-apayzrugia katakan.. .. . . Demikian disebutkan olehAts-

Tsa' labi danAl Quqairi.

Ada yang beryendapal 'Ayat ini turun berkenaan dengan Nabi SAW

danwargaMakkah."

Ada yang berp€ndapaL 'Itu adalatr perumpamzun untuk semua orang

yang beriman kepada Allah dan juga semua orang kaftr." Ada yang

berpendapa!'Ihr adalatrpenrmpamaan rmtuk Uyainatr bin Hishn dan kawan-

kawannya bersama dengan SalmarU Shuhaib dan kawan-kawannya Allatt

menyenrpakan mereka de,ngan dtra pria dari bani lsrail yang b€rsaudar4 salatt

satu di antara keduan),ra seoftmg beriman, namanya Yahudza." Demikian

menurut pendapat Ibnu Abbas.

Sodangkan Muqatil ber*at4'Namanya adalatrTanlikha" Sedangkfli

sardarm),a 16ry lain sorang kafir, nananla Qurthtrsy. Keduarya adalah orang

yang disebut ciri-cirinya ole,*r Allatr SWT dalam surah Ash-Shaaffaat."

Demikian disebutkan oleh Muhammad binAl Hasan Al Muqri', iaberkata

'T.[ama orang pilihan di antara keduanya adalatr Tamlik]ra dan yang lain

Qurthusy. Keduanlabertenran kemtrdian mend4atkan lrrta sdingga masing-

masing dari kedr.rarryramerriliki tigaribu dinax." Salah seorang dari keduanla,

yaitu yang mukmin membeli budak dengan hartanya seribu dinar, lalu ia

ts Ash-Shaaffaal ayat 5 l.



merdekakan. Seribu yang sisanya dia belikan pakaian untuk mereka yang

masihtelardang. Seribuyangsisanyalagidiabelikanmakananlaluiame,lnberi

makan orang-orang yang kelaparan. Dia jugamembangun masjid-masjid,

melakukan berbagai kebaikan.

Sedangkan lang lain dengan hartanla telatr menikatri parawanita lang

memiliki kemudatran ekonomi. Diajugame,nrbeli binatang dan sapi lang ia

jadikan usaha produktif dan berkembang dengan perkembangan yang

melampaui target. Dia gunakan sisanya untuk berdagang sehingga

mendapatkan keuntungan png akhimla mengalalrkan warga pada zamannlxa

dalamhalkekalraan.

Orargprgpertamadinmdungberbagaik$rilutral sehinggadiahendak

mqekerjakan diriryra sendiri dalam menggrry s$idang kebun dengan wsah

payah. I-alu ia berkat4 'Tika aku pergi kepada saudarakq selalu saja tidak

pernatr sampai kepadanya karena kerasnya para penjaga pintu gerbang."

Ketika ia tiba padanya lalu saudaranya me,lrge,lrali dirinlra, maka ia bertanya

tentang kepe,ntingan kedatangannya. Ia berkata kepadanp,'tsukankah alflr

telah memberimu bagian sebmyak separuh hfita! Apa png engkau lakt*an

de,ngan hartamu?'. Dia me,lrjawab, 'Dengan harta itu aku beli Wa-apayang

lebih baik daripadaqra dan lebih kekal di sisiAllah SWT." Maka saudararryra

berkatq "Apakah engkau ini satu di antara orang-orang yang membnaftan

adarya hari 6grbangkit?. Aku tidak akan pemah menyangka bahwa kiamat

akan tiba Dan aku tidak melihat padamu selain kebodohan. Apa gerangan

balasan yang lapk unhrk kebodohanmu itu selain tidak al<an luberi apapun

juga Apakatr engkau tidak melihat apa yang aku lalnrkan terhadap hartaku

setringga englou datarg kepadaku dm menyzlsikan kekalaar yang melimpah

dan keadaan png baik. Yang demikian ini karena aku berkerja sedangkan

eirgkau bodoh- Peqgilatr kamu dariku."

Kemudim kisatr orang kaya ini sebagaimara ng dis$utkan olehAllalt

SWT dalamAl Qur'aq berupahancumya limpatranbualr-buaban sama sekali

Surah Al Kahfi@



de,ngan apa yangA[ah kirimkan kepada semua itq png datang 66i langit

benrpapetir. KisahinijugatelahdisebutkanolehAts-Tisa'labidenganbahasa

yrang berbeda sedangftan maknanya berdekatan.

Atha' berkata, "Ada dua orang bemerikat keduanlna memiliki delapan

ribu dinar." Ada yang berpe,lrdapat, "Keduanya mendapatkan warisan dari

ayah keduanp, keduaqra bersaudara sehingga warisan itu dibagi dua antara

mereka Salah seorang di mtara keduanla me,rnbefi tanah dengan harga seribu

dinar. Maka sahabatnya berkat4 *YaAllah, si Fulan telatr membeli tanah

dengan harga seribu dinar s€dangkan aku membeli dari-Mu tanah di surga

dengan harga seribu dinar." Diapun akhirnpbersedekah dengan uang itu.

Kerrudian saudaranya membangun rumah dengan biaya seribu dinar,

maka iaberkata'YaAllalr, smgguh Fulan telah me,mbangun nlnah dengan

nilai seribu dina, maka aku me,rnbeli nrmatr dari-Mu di surga dengan harga

seribu dinat'', lalu ia bersedelah dengan itu.

Saudaraqra me,nikahi sorang wanita dengan biaya seribu dinar, maka

ia berkat4'YaAilalL sungguh si Fulan telah menikatr dengan seorang wmita

dengan biaya seribu dinar, maka aku melarrar kepada-Mu di antara wanita-

wanita surga dengan seribu dinar'," maka diapun bersedekah de,lrgan soibu

dinar. Ke,mudian saudaranya membeli para pe,mbantu dan banmg-barang

dengan nilai seribu dinar, seme,lrtara aku me,mbeli dari-Mu para perrbantu

danbarang-barang dari stqga d€ngan harga seribu dinr," diryunbersdekah

denganseribudinfr.

Suatuhd iamqrm5ai suatukSuhrhmlagsmgdmendesalc Saryai

ia berkata, 'Ifiraqa saudaraku merrberiku kebaikan dari hartan)ra-" Diapun

memdatangirya, lalu saudrmla berkata "Apa ymg dilakukan oleh hartaru?".

Ialu dia meryryaikm kisahnp, lalu saudararyra berkata, "Sungguh engftau

satu di antara orang-orang yang membenarkan perkataan seperti itu. Delrri

Allah, aku tidak akan me,mberimu sesuatu apapun!". Ke,mudian berkata lagi

kepadarya,'Englrau menlunbatrTirhan langit danbumi sedangkan aku tidak

t@



/a/

menyembah selain patung." Dia lalu berkata, "Demi Allah, aku hendak

menasihatinya." Diapun memberinya nasihat dan mengingatkannya serta

menakut-nakutinya Maka ia berkata' lvlari pe4gi dengurku unhrk

Siapa yang bisamemancing lebih banyak ikan maka dia benar."

Dia berkata kepadanya" "\Vahai saudaraku! sesungguhnya dunia ini
paling hina bagiAllah daripadamerrberikanpahala kepada orang pngbeftuat

baik atau siksa bagi orang kafir." Saudaranya berkat4 "r\ku benci pergi

dengannya-'. Allah SWT menguji keduaryra. Si kafr melenrparkar j aringnya

dan meryrcbut namapatungqaa Kernudian tak lana iamengdatrui ikan berebut

masukSimulanin aingnladengmmen5rebutnanaAllatrnamun

dia tidak mendapatkan apapun juga. Maka saudaranya yang kafir berkata

kepadaqa, ''Apa png engkau lihat. Aku mendapat lebih banyak bagianrryra

daripada kamu dalam hal dunia, kedudukan dan para pengikut. Aku juga

lebih utama daripadamu di akhirat j ika apa png engkau katakan be,nar."

Ivlakamalaikat png bertugas berkenaan dengan keduaqra terguncang.

Allah me,merintalrkan agar Jibril mengarnbilnya lalu menrbawanla ke surga

untuk memperlihatkan posisi seorang mulonin di dalamnya. Ketika ia melihat

apa-apa png telah disediakan oleh Allah ia berkata, 'Demi
kaedcasam-Itdtq tidak akan merrbahayakmp rya 1mg ia d4atkan benrya

&rnia setelah t€mpat kembaliryra dengan s€mua ini."

Diperlihatkm juga kepadanya posisi orang kafir di dalam Jahannam,

lalu ia berkata, 'Denri keperkasaan-Mu, tidak bermanfaat bagnya ap a-rya
pngmereka dapatkan fosnpa dunia setelah terrpat kerrbaliqa png seperti

inl"

I^ilrtas Allah SWT mewafafkan si muhnin dan me,rnbinasakm si kafir

dengan adzab-Nya Ketika si mukmin telah berte,rnpa! di surga dan melihat

apa-apa png telah disediakan oleh Allatr maka dia dan para

salrabatnya datang dan bertanya dengan mengatakan, @'*i J,'c:,{ ;1

@a$;5dairl'Jtii "sesungguhnya aku dahulu (di dunia)

t rotrl



mempunyai seorang teman yang berkata: "Apakah lamu sungguh-

sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan (hari

berbangkit)?..." Ayat. Maka seorang penyeru me'lryerukan, "Wahai para

penghuni sqga! Markatr kmu meninjau (temanku ihr)?". trapun meninjauqa,

lalu ia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka png menyala-nyala''.

Makatunmlah ayat ini, ... tl I l. roi't "Dan furikanrtah kepada mercka

sebuah perumpamaan ...".

Allah SWT menjelaskm kdaan dua orang hsaudara di dunia dengrot

ganrbaran seperti itu Juga menjelaskan keadaan kedumya di akhirat dalam

surahAsh-Shaaftat,

Ei, tlrlq,*);-S irlaiJlri|@'oi 4o,{ A'&WJI
iit;j'# OA#,rrt 1y dt'l @ ofu,-l 6 rf (Azo.'5 (.$ &s

ir LK 61:&.$is A y;fi aS 41fi Jti @ ,4li ir'
@'qq * cs U\ w; {t O'e*t # 6l @ tr{LtJfr

@t Jr,fr ,*,4 ti P.g.W'$;rt J fi; Ll

"Berkatalah salah seorang di antara mercka: " Sestmguhnya Aht

dahulu (di dunia) mempwryai seorang tenan. Yang berkata:

'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang

membenarkan (hari berbangki)?. Apakah bila kita Telah mati

dan bita Telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah

Sesungguhnya kita benar-benar (akan dibangkitkan) unuk dib eri

pembalasan?'. Berkata pulalah ia: 'Maukah kamu meninjau

(temanht in)?.' Maka ia meninjaunya, lalu dia melihat temannya

itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala. Ia Berkata (nyla):

'Demi Allah, Sesungguhnya kamu benar-benar hampir

mencelakakanku. Jikalau tidaklah Karena niknat fithanht
P astilah Afu termasuk orang-orang y ang dis erct (ke neraka). Maka



apakah kita tidak alcan mati?. Melainkan Hanya kematian Hta

yang pertama saja (di dunia), dan kita tidak alcan disiksa (di

affitirat ini)?. Sesungguhnya Ini benar-benar kemenangan yang

besar Untuk lcemenangan serupa Ini hendaHah berusaha orang-

orang yang bekerj a' ." (Qs. Ash-Shaztra t [37] : 5 l -6 1 ).

IbnuAthiph m berkata,'lbrahim binAl Qasim menl,ebutkan dengan

menulis dalam kitabryraberkenaan dengan keajaiban-keajaibannegeri, batrwa

telaga Tirnis adalah fua kebun itu Kedumya adalah milik dua orang bersaudara

png ke,mudian salatr seorang dari keduaqra menjual bagianrya4 sdangkan

1ag lainmemaflobkannyadalam ketaafan kepadaAllahhinggamendapatlrrr

cacian. Antara keduanya berlangsung dialog sehingga Allah SWT

menenggelamkan kebun itu pada suatu malam."

Ada yang berpendapa! "Sungguh, ini adalatr sebuah perumpamaan

yang dibuat olehAllah rmtuk umat ini danbukan berita tentang kondisi para

pendahulurla, agr merrdra ailrud di &mia dan termotivasi untuk mendryafkan

akhirat danmerjadikmryapelajaran danperingatan"'er De,mikian disebutkan

olehAl Mawardi. Konotasi ayat menunjul<kan kepada kebalikan se,lnua ini.

Wallahua'lam.

Firman Allah SWT: #ii;i&3 "dan Kami trelilingi kedru
kchn itu dengan pohon-pohon korma." Maksudnya, Kami tambalrkan

kepada kedn kebun itr pobon-pohon kunna di semua sisirya Utirjt artiq'a

adalahsisi,dmbentukjmakqraadalah iLl.Ut<at l* t* )fi. ?Fr 'r.,,

N Ljfo,. Al Muharrar Al Wajiz $01 aO$.
20ot Lih" TafsirAl ldacardi (U481) dan ini adalah salah satu dari dua pendapat yang

disebutkan olehAl Macxardi. Pendapat yang lain dikisahkan dari Muqatil bin Sulai-ran
bahwa ayat ini berita dari Allah SWT tentang dua bersaudara di kalangan bani
Ismil......dst



t.,tii irlLi rtinla karm ihr mengelilingi si Fulan". lv{aknayang demikian ini

sebagaimanafirmanAllah SwT, n'A )'; b <tiiL "...bolinglur di

selreliling 'Arsy... " zwz.

6i5t#.&S "Dan di antara k'edua kebun itu Kami buatlcan

ladang." Mak,stdny4Kami jadikan di sekeliling pohon-pohon anggur itu
pohon-pohon kurma dan di tengatr-tengatr pohon-pohon anggur itu ada

tanamanlang W #;J Gll (Ke&n hntt l@bunitn), maksudrrya, Masing-

masing dari keduakebun il.,fgi,Lili "menghasillwn buahnya" de,ngan

sempurna. Oleh sebab itu tidak dikatakan E f "kedrnnya mmghasillcan".

Terjadi perbedaan pendapat berkenaan dengan lafazh: W d^f
apakahlafazhMm{rad<numlggal)alanmutsamra(menunjul*anduabenda).

Ulama Bashrah me,ngatakan, "Lafazhini mufrad", karena tilf d* >tf
berke,naan denganpenegasan untukjumlatr dua adalah pasangan Jt *r-
benhrk j amak Sedangkm dra adalah ism mufrad dan bukan mutsanna- Jika

mengilati rsz png qata rnaka dalam keurdafi tnarfu', manu hub atau' rnaj nr
akan berada pada keadaan yang tetap, seperti ketika Anda katakan,
,,$7tv(1..'-;nry rir?s, #rj,W 4, *rj, (Aku
melihat kedua orang itrr, datang kepadaku kedua orang itu, aku berlalu di

dekat kedtra ormg inr)'. Jika berkaitan dengan kata groti (dhamir) , alifdrbelik

menjadiya 'padaposisilrr den nashD, sebagaimana jikaAnda katakan,
*645$'. 'cr;f t ,rt4)5 c;!t @tu melihat ked.uanya danaht berlalu di
delrat lreduanya)". Juga sebagaimana ketika Anda katak an, "@ (atus

keduanya)".

SedangkanAl Fura' 2m3 me,ngatakan,'Dia itu mu* anza, dia diambil

dari kata.trilf tt",i.pl yang kerrudi n lam-nyadiringankan ('tanpatasydid)

dan ditambah hunrf aly'unhrk menj adikannya muts anna." Demikian juga

2@Az-Zrwt,ayat75.
M Li[a. Ma' ani Al Qr' u (2/ 142).
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r;i5 untuk b eirrtrtk muannafs. Keduanya tidak mungkin melainkan menj adi

mudhaaf *hinggatidak bisa diucapkan berdiri sendiri. Jika dikatakan secara

sendiri maka tentu dikatakan, "gtk OE ,'ri5 ,'5". Dia berhujjatr

dengan ucapan seoftmg penlair,

,yt1bro t^tAt #it-r, A', q)Lj ,5 A' 
,ooo masing-masing lcakinya satu ruas

Keduanya dibarengi dengan tambahannya 2M

Dia mengfrendaki salah satu dari kedua kakinla sehingga menyebutrla

secarzmufrad.Pendapat ini sangat lemah menurut ulama Bashratr, karena

jika mutsanna maka alifnya harus menjadi ya'ketika dalam keadaan

mans hub ata;u maj rur dengan is m yang nyatz(bukan dhamir). Juga karena

makna yf berbeda dengan malara $,tur"-'r13 mtukrne,lnrnjukkan liputan

sedailglon yf menunjut<kan kepada ses;uatu lang l:trusus.

Seorang perryrair ini mernbuang ali/kaa:atrlpaksa dan mengaggapnya

sebagai tanrbahan saja Sedangkan apa-apa yang bersifat danrat (terpaksa)

tidak boleh dij adikan hujj ah. Maka dengan demikian tetap dia adalatr nzr

mt$rad #agrimana L;9. Hanya saj a dia dipakai ketika untuk meinrnjul*an

mutsanna. Juga sebagaimana ucapan mereka fi tsm mufrad yang

meinrnjul&an kepadadua atau lebih dari itu. Hal ini ditunjulftan oleh trcapan

seorangpenliair,

Kedua hari Umamah adalah hari penolaknn

2d Sebuah rajaz yang muncul dalam ltrizanah pada bukti ketiga belas. Ini adalah satu

diantara dalildalilpendulongAl Farra'di dalam Ma'aniAl Qur'an(21142),Ath-'I\abari
didalzmJami'Al Balnn(15/160),An-Nuhas didalaml'rab Al Qur'an(21456). Peny:sun
rajaz dr sini sedang menyebutkan ciri-ciri seekor burung fangau. .r,it1 sebagaimana

c:9 yary artinya adalah tulang-tulang jari pada t,ngan dan kaki.

uq vl qY n ol)#'* i;d6l;";)'{
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Jilra kita tidak menghadirinya tiada lain hanya penghinaan 2Ns

Allah me,nyampaikan berita dengan \, adalahhari yang tunggal,

sebagaimana berita yang menunjulkan tunggal de,ngan firman-Nya: i:jT,
karena jika mutsanna.teutu disebutkan dengan tfr. dan '16j1-. hga.
diperselisilrkan tertmg alifpadakata gt .

Sibawaih berkata, "Alifpada kata Ek untuk menunj ulcr'at muannats

sedangkan hnnrf ta' adalah fudal dari huruf lam f il,fitu huruf waul<arena

asalnya adal * t:E .Diganti dengan huruf ta ' karena pada hunrf ta' tzurda

w$r*. muanrnts. Sedmgkm huruf alifpadal<rtagi5 kaAang-kadmg menj adi

ya ' dengan dhamir sehinggakeluar dari tanda rmtuk muannats, sehingga di

dalmtmembadalhrnufuuz dE'gan hunrfra ' addah takkklwt*.ta\nili" .M

Abu UmarAl Jamiyberkata, 'Tlunrfta ' adalatr tambahan sedanglcn

alifnyaadalahlaamulfi 'li,sehinggaasalnyame,nunrtdiaadalah j4.r*
masalahnya sebapimana yang ia katakan maka di dalam nisbat ke,padaryra

(muannats)tentu mereka mengatakaffDra : C -B sehingga ketika mereka

mengatakan'rSi$ n 
"todengromensgpgud@'hnfra'me,lnmjuklcm 

balwa

mereka memperlakukannya sebagaimana berlaktr pada huruf ta 'di dalam

fu^,*ljika dinisbarkan kepadanya maka pasti Anda katakan 'oft.-
Derrikim disebutkm olehAl Jauhari.2mT

Abu Ja'far An-Nuhas2m8 mengatakan, "Para pakar nahwu

2G Sebuah bait di dtlen ll-[,isa1l. entri: Xt. Sedangtan di dalxn Ash-Shihhah (61

2476) dan Ad-Diuran dari qashidahrya yang bagian awalrya,

r;6t r; r6i ,Sv fu: 6g$j.irrir .4,if
Afo cai ntmah-ntmah dan ksnah

Tenpat tingal unfi* tinggal lama di dalamnya
2wLrh.Al-Lisan, entri: .trgi .

2N Lfi,. Ash-Shihhah,brya N lavhzn (6/247 6).
2M Lih. I'rab Al Qur' an laryanya Ql 45 5).
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me,nperbolelrkan pada selainAl Qur'an merrbawa kepada makna yang lairl

sehingga engkau katakan:" ,;|k1t(fi| ,#ttk lxeaua buah lcebun itu

menghasilkan kuhnya)karenamaknayang terpilih adalah 6 W .

Sedangkan Al Farra'2m memperbolehkan: kl g 4t W
(Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya)".Ia berkata, "Karena

maknanya adalah masing-masing dari kedua kebun itu." Diajuga berkata,

"Di dalarn Qira'atrAbdullatr: Xi a ;Fit'rF A**r kebun dari dua

lrebm itu menghasillcan bruhnya) 2010. De,ngan de,mikian maka menurut Al
Farra' malmanla, 6'Segala 

sesuatu dari kedua kebun menghasilkan buahryra-'.

Ulai - dengan dhammah pada huruf hamzah - adalah buatr kurma dan

batangqa- Se,mua png bisa dimakan adalah uful sebagaimana firmanAllah

SWT, hjl libi " . ..buohnya tak henti-henti ... "2olt sebagaimana telah

dijelaskandi atas.

q,U 4bi3"dor kebun itu tiada larang buahnya sedikiSrun"

maksrdnla, tidak dikurangi.

FirmanAllah SWT: fi t$liq6.;i;"Dan kami alirlan sungai di

celah-celah lcedua kebun r'l2," maksudn5/i4 Kami alirkan dan Kami belah

tepat bagian tengah kebun itu dengan sebuah sungai. ,; fr 3('9 "Dan

dia mempunyai kclcayaan besar."

Abu Ja'frq S)'aibalL Asttir& Ya'qub dan IbnuAbi Ishak mernbacanya:

75 .aengan 
fathah pada huruf tsa' dan mim.Demtkian juga ucapannya:

g -* *f: (D an hart a ketrayaanny a dibinas akan . . ) adalah bentuk j amak
a,

datllrata e:jLS. pemikian dikatakan oleh Al Jaghari.2ot2

N Lfr. Ma' ani Al Qur' an karyarya (2/ 142-1 43) dn I' rab Al Qur' an, karya An-Nuhas
(2J45s).

20to Qira'alhAbdullah yang disebutkan olchAl Farra' di daltm Ma'ani Al Qar'an (21

143), AlNuhas li dtlarn ['74b Al Qur' an (U456).
2otr Ar-Ra'd ayat 35.
M2 LiL Ash$ hihhah (U @5).
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e'.ii adatah be,ntuk tunggal dari ji atau'crp . Sedangkan bentuk

jamak ? tulfuj(.f sebagaim 
^r',kmenjadi 

iti.. et frlr"' berkata,

' Tmlak-] 6f adalah'ij sebagaimana I t{ menjaai'rS - .S edmgkan j amak

'F *t t ]t!!f sebagaimana lii menj adi Ugel !3 jusa be,rarti harta png
dikembanglar5 baik dengan tasydid atattidak dengan tasydid. Sedangkan

AbuArnnr me,nrb u, $ ii 3* "dia memiliki bruh" dengur dhammah

padahuruftsa' dan suhrn padahuruf mim.zot3 Ditafsirkan dengan'harta

lrang bermacam-macam'. Sedangkan yang lainrya dagm dhammah pada

keduahunrfils.zotr

IbnuAbbas berkata, 'tsahwa yang dimaksud adalah mas, perak dan

hata b€mda", dantelah dijelaskar di dalan surahAlAn' 
^anflrs 

yngdijelaskm

dengrosdmikimini.

Sedangkan An-Nuhas20r6 menyebutkan: Ahmad bin Syu'aib

menyampaikan hadits kepada kami, ia berkata: Amran bin Bakar

menprnpaikan khabar kepadaktr dengan me,ngatakan: Ibrahim binAl Ata'

Az-hfiatdtmenprnpaikan hadits kepadaku dengan mengatat<an: Syr'aib bin

Istrak me,npmpaikan hadits kepadaku dengan mengatakan: Hanur berkata

Abban menpmpailon hadits kepadaku dari Tsa'lab dariAt A masybahwa

Al Hajjaj berkata, "Jika engkau mendengar seseorang membaca:

'F d 'o€5 {oo dia mempunyai kekayaan besar) pasti aku potong

lidahnlxa". Maka aku katakan kepadaAl A masy, *Apakah engkau ambil

pendapat ifu ?". Ia menjawab,'"Tidak, tidak menyejul&an mata .'20t7 Dia

zot3 Ini dua qira'ah disebutkan oleh lbnuAthiyah di dalamAl Muharrar Al Wajiz (lol
40 I ), Al Mawadi di dalam ta6imya (?4 8 I ), Abu Hayran di dal"n Al B ahr Al Muhith (61

125) danAsy-Syaukani di dalam Fath Al Qadir (31 405).
2ot1 Ini dua gira'ah discbu*an oleh lb,nuAthiyah dalamil Mrtarrar Al Wajiz (l0l40l),

Al Mawardi di dalam afsinrya (7a81), Abu Hay5ran dalamAl Bahr Al Muhith (61125)
dan Asy-Syaukani di dalam Fath Al Qadir Q I aOfl .

2ori r ih- Tafsir surahAlAn'arn ayat 99.
2ot6r ih. Ma'ani Al Qur'ankaryarya(41240).
zotz pi dalemkata ini a& sebelas bentuk :

101 9,)



membaca # *g Aa ambil dari benttrkjamat< i.
An-Nuhas 20rs berkatq'Asli ucapan ini adalatr batrwa bentukjamak

efi adaUn'16f . Kemudianjamak ]rl, udrtrh li."Yangdemikiarinibagus
dalam bahasaArab han),a sajapendapat pertama lebih mendekati kebemaran

-wallahu a'lam-kareraalirman-Nya , qA ar. ,ii;Jl W "Kedua buah

t@btnt itu menghasillan buahnya" me,lnmjullkan bahwa dia memiliki buatl-

buahf,r

Firman Allah SWT: iri*Lii.''.AJGI *Maka ia berkata

lrcpada lrawannya (yarg mubnin) l@tilu bercalap-caknp dengan dia."

Malrsndrrya, dia me,rnbalas dan menjawab perkatamryaa, l<a.r;na rrulwwarah

adalah saling taqra j awab. Sehingga la hawur adalahsaling berbincang.

Dikatakan, *it-r l: a:t-f 'Jt g; riz ,ti.t:iz At tVt 6t '^!")t

tlrtg lj i,t'*, yf -rrc"a"Vu adalah bahwa apayatgdikerrbalikan

adalahjawabanl'.

(r"?iSfiC q,j{t\d*Hartaht lebih banyak dari pada hartamu

dan pengihtt-pengihttht lebih luat." :.fii, adalah kelompok, yaitu: yang

jumlabrrya lcurmg dai seputuh orang. Sedangkat )"mg dimaksud di sini adalatl

para pengilcut dan pembantu serta anak, sebagaimana yang telah berlalu

penjelasmrya

'zLUi ,i? it;f ,t' irfi ,* ,.# .,f 'zlio.,r#'z;1 ,;p "t;1 ,;+ '# ,:F

'f e''f d'f
D€ngan kata lain : Ahr latulan se,mra itu sebagai pe,nghormatan rmtulcrrnr dan Pen)'ejuk

mtamr.
Sibawaih berkata, 'Mereka menegakkan serutra itu dengan menyernbunyikan kata

kerja yang tertinggal rmtuk menrmjukkannya'" Lih. Lisan Al 'Arab, enrtri: g .

zotE I ih. Ma' ani AI Qur' an (41240).
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F'irmanAllah:

tli) 1y q ttl #fuag ..;i.'l.tib'e3 fg+ ,l>sS

ql t;i$qY 6,UIL'f $'4e 'zeu.i 
!$fi:; @

@tfi"i
oDan dia memasuhi kebunnya sedang dia zhalim terhadap dirinya
sendiri; ia berkata: 'Ahu kira kebun ini tidak ahan binasa selama-

lamanyo, dan aku tidak mengira hari kiamat ita akan datang, dan
jika sekiranya aku dikembalihan kepada Tahanhu, pasti oku akm
mendapat tempat kembali yang lebih baik dari pada kebun-kcbun

itn'.n (Qs. At Kahfi [18l: 35-36)

Firman Allah SWT: ,11!+ Ji'$ "Dan dia memasuki kebunnya".

Dikatakan, "Dia menunfun tangan saudaranya yang mukmin untuk
mengelilingkannya di dalam kebrur guna memperlihatkan kebun itu
kepadanya;' -, i|?V iS "sedang dia zhalim terhadap dirinya
s endii." lvlal<sufuyardengan kekufurann),a. Ini adalah kalimat pada posisi

fual. Siryalmg m€masukkan diriryra ke dalam neraka dengan kekufurml'a
makn dia zhalim kepada diriqa s€rdiri.

$ :y -q ol !$IUJG 
*Aht kira kebn ini fidak akan binasa

selama-lamanya." Dia mengingf,ai kebinasam"

*1it;Ul, #lYS "Dan ahr tidak mengira hari kiamat itu akan

datang." \iales,tdnyq aku tidak mengira bahwa akan ada hari beft angkit

*, &Lt* g$'5 "Da, jilca sekiranya ahr dikcmbalitan tr.epada

Tuhanhr." Maksudnya, jika hari berbangkit itu ada sebagaimana Dia telah

memberiku semua nikmat ini ketika di dunia maka pasti akan merrberiku

png lebih utama daripadanya karena kemuliaanku pada-Nya. kri adalah

Tafsir Al Qurthubi tl1',rl



makna" tlrri t# Wf+<l uPasti aht akan mendapat tempat kembali

yang lebih baik dari pada kebun-kebun itu." Diamengatakan demikian

karena se,!:uan saudaranya kepada iman dengan adaqra hari berhimpun dan

hariberbangkit.

Di dalam mushhafMatrftatr dan Madinah serta Spm tertulis dengan

kata t1i3iore, sedangkan di dalam mustrhaf-mustrhaf ulama Bashrah dan

Kufah tertulis de,ngan kata #r, dengan benhrk tunggal. Dengan bentuk

mutsannalebih utama kal€nakata galrtinya lebih dekatkepadakeduakebun.

FirmanAllah:

F yG a air,s ifri i,ifi -'rrri' k :b* :i Ui'

,j;r 3;l -,ls,p'rrfr ;ei g v.i'rf;'i # *
@fir|

"Kawannya (yang mukmin) berhata kepadanya -sedang dia

bercakap-cakap dengannya: 'Apakah kamu kalir kepada (Tuhan)

yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air

mani" lalu Dia menjadikan kamu seotung laki-lakiyang semparna?

Tetopi aku (percaya bahwa): Dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak

mempersekutukan seoranglrun dengan Tuhanku'. o

(Qs. Al Kehli [18] : 37-38)

Firman Allatr SWT: :e* :id]o "Kawannya (yang nubnin)

2o!e Ini adalah qira'ahNafi',IbnuKatsir rlanlbntrAmir. SedangtanAshim,AbuUmar

danAl Kisa'i membacanya: * tP (lebih baik dan pada kebun-kebnr irr). Keduaqra

adalah bagan dari qira'ah yang tujuh sebagaimana di dalamAs-Sab'alr, karya Ibnu

Mujahidh.390.
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bolwta fupadaryn " Yaitu: Yahudza atau Thmlikha sesuai dengan naman),a

ya€dip€rselisihlm"

9:ufr#-* n'irG irrafi, "&c,i(t "Apakah

kamu kafir kepada (Tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah,

lremudian dai setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-

laki yang s empurna 2." Dia menasihati dan menj elaskan kepadanya batrwa

apa yang menjadi pengakuannya benrpa hal-hal yang tidak diingkari oleh

seorarg)lm adalah amat smgat mudatr untuk diciptakm kembali. Sedangkm

>V r'AtV " lalu Dia menj adilan lamu s eorang taki-laki yang s empurna" .

Maksudnya, meqiadikanmu manusia yang seimbang posturnya dan

penciptaannya Dengan keseurpumaan anggotabadan sebagai seorang laki-

lakt

,iltr|i'Kj "T"topi aku (percaya bahwa): Dialah Allah,
Iuhanht ." Demikian dibaca oleh Abu Abdurrahman As-Sularni dan Abul
Aliyah. Juga diriwaptkan dtri Al Kisa' i:'^fu j'65i <efan tutapi Dia adalah

Allah) 2@0 dengan arti: Akan tetapi png memerintah adalatlAllatl Rabbku.

Jadi dia menyembunyikan nama-Nya di dalamnya. Tetapi yang lain

membacanya: ri(i dengrur me,netapkan keberadaan alif. NKisa' i berkata,

'Di dalarnnya ada mendahulukan dan mengakhirkan kata yang asalnya:

6 ;) S'ilt t5j rug ke,mudian dibuang hamzah pada kata u'f rmtuk

meringmkm pengucapm krena bmyakryaa p€,nggunamla. Sedmgkm salah

satu dari kedua nunnya diidghamlwt(dimasutlan) kepada yang lain dan

alfpda tfi amt rgrrr-kadfrra drwwhatkan(dismbunglan) dm dimunculkm

pada waqaf (bertenti)'.

2@0Lih- Qira'ahrmt*.ayatinididahm Jami'AlBayan(151162),AlMuhsrarAlWajiz
(l0l 403\, Al B ahr Al Muhirt $l 128).



SedangkanAn-Nuhas nil berkatq'Menurut pendapat Al Kisa'i, Al

Farra' danAl Mazini bahwa asalnya adalah U( 6i yang kernudi at harakat

pdahmzahdiberft mkepadarunpdakata;,y'tahdnilargkant:mrnrzrtrrrya

dan dimasnltcan nun kepada nun. Makawaqaf padanya r:{i aan itu adalatl

a/fmtuk menjelaskan harakatr" .

Sedangkan Abu Ubaid berkata, "Asalnya adatah rr'( ,# V*t
kernudiar aly'dihilmgt<m kerrudian berternu deirgan dra ruat dinggadibaca

dengan tasydidpada bagian itu-" Al Kisa'i berdendang kepada kitq

JL#^+i*rrt
Pasti menjadikanmu tnenangis karena seramnya

Pasti indah pada tangisan dusta bagt yang mengataknnnya

Ymg dimak$d: Ailalr, sesungguhnya Fagkau. . . . Digugudrm salah satu

dari &nlamdari kata jlr dan ainilangkan pul a alifdaikatailf!. Yang lain

lagi dengan m€,ltggunakm leta-kata itu dalam bentuk asalryna

"lrf 
v '::f1,#,fit#i;'iul ,si y''Hv;,H7't

Kau tuduh aht dengan tataPan yaloi ucaPan 'engkau berdosa

Kau ptthrl kepalafu namun kepadamu aht tidak memuhtl2022

lvlaksudrya, Ui ;5i*. eU" Hatim bertata,'Mereka meriwayatkan

Nt Lih. I' rab Al Qw' an (A a56457).
@Baityang disebutkanolehAlFarra'dalamMa'anin)na (2114/)dail^berkata, "Abu

Tsarwan berdendang kepadaku'. Dan ini dalah satu di antara dalil penguat Ar-R^zi di
dalam tafsirnya (2L t L27) dztAbu Hayyan dt dalam Al B ahr Al Muhith (61 128\.
@Dengankatalain:dil r or;; uf l#.r"r*raianhamzabnl,aditinggallcansehingga

menjadi seperti satuhuruf.Abul(alyandi dalanAl BahrAlMuhith(*telahdisebutlon
bait itub€rkata, '"Tidakpasti apa yang ia katakanpadabait itukarena bolehjika asalnya:

oi$ yarg kemudian isn ';1ti dihilangkan." Meteka menyebutkan bahwa

p,inghilangannya fasih jika hal itu ditunjukkan oleh perkataan.

,i:r4 i 4r ?tr-

@



dari Ashim , {; 'rh 'i q (Tetapi aht (percaya bahwa): Dialah Allah,

fiihanht) Ma dm mereka mengklaim bahwa ini adalah salah ucap".

Maksudqra dalarrr hal mmbuang h':r:uf ary

Az-Ztqlajberkat4'?e,netapan atifpdz ,it fr, '$ g (Tenpr aht

(percaya bahwa): Dialah Allah, fiihanht),di dalam pengurangan adalah

bagus. Yarena aliftelah dihilangftan dari kata Uf lalu mereka memrbawa l4gi

gantinyd'. Iaberkata,'DidalarnQira'atrUbai: j, fr,'JL 6|$ }'*
SedmgkmlbnuAmir dmAl Musailiydai Nafi ' den Rurvais dari Ya'qub

membaca: $ nada konaisi waqaf dan washal secara sam4 dengan tetap

mempertahankan a/f Seormgpeqrair berkata

# C??u;'*Isr'e Lrt

Aht pedang keluatga maka kenalilah aht

Humaid, telah htterb anglan gun&tkan-gundukan 2026

AlAsyaberkata

rlrG'!ti F ;,;jt'r;. # At Ft ir;.iti 6 ;-b$r

Maka Uo*r^rro alat dan kaitan qafiah-qafiah

Setelah tumhth uban anhtp yang demikian itu menghinakan 2027

fidak diragukm bahwa a/i/hanrs dipertahmkm keberadaanrya ketika

waqaf. j, fr, $ (Ototot, Allah, Tuhanh).Dia adalah kata ganti kisalu

202' Di dalam/'rab Al Qur'an, karyaAnNuhas (U457) daafufuHatimberkatao 'l\(aka
merekameriwaya&andariAshim: j, rt,'i q."

zos qira'ah Ubai disebu&an olehAn-Nuhas di dilzrrn I'rab Al Qur'an (A457),Ibmt
Athi),ah dzlamAl Muharrar Al Wajb (10/403) danAsy-Syaukani di dalam Fath Al
QadirQl406).

zo0 $6brra[ dalil penguat di dal am Jami' Al B ayan (l 5 I I 62 dan F ath Al Qadir Q I a0Q
dan telah berlalu pembahasan tentang hal ini.

2@7 Sebuah dalil penguat di dalam Fath Al Qadir (31406).

r1tilt',;:rii i
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keadaan dan perkara. Sebagaimana dalaur firmanAllah SWT, 3t3[
ltbi A$'r6.t r4 "...malca tiba-tiba terbelalaHah mata orang-

orang yang kartr ... "2 o2E fuga firmm-Nyq @ rtl fri i'$ " Kotol-rlah,
"Dia-lah Allah, yang Maha Esa" 202e.

lalLi-6)'A;l*'e "Dan ahr tidak mempersehtnkan seoranwun

dengan Tuhanht." Pengertiannya menunjukkan bahwa saudara yang lain

adalah musyrik kepadaAllah SWT dan menyembah kepada selain-Nya- Bisa

berarti pula bahwa dia hendak mengatakan, "Aku tidak melihat kekayaan

dan kefhkiran selain dari-Nya. Dan aku mengetahui bahwa Dia hendak

memmpas dunianya yang ditakdirkan menjadi miliknya. Dialah png
mexnberilflr kefrlciran" Bisajuga dia mengfoendaki bahwakeingf,aranrnu akan

lrrri 6srfangkit alihirnya adalah pematraman bahwaAllah tidak manrpu

melalnrkan itu Yang demikian adalah upayamelemalrkan Rabb SW'T. Dan

siapa sajapng melmahkar-Nya SWT makadiameryurpakan-Nya dengan

makhtuk-Np, maka inilah kesyirikan.

2@rAl Anbiyaa' ayat97.
2o2eAl Ikhlash ayat 1.
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:i '#i dt 6" dtc '&;f @ Gi: (,orl

@q"
uDan mengapa kama tidok mengatakan wafut hutu menasuki

kebunmu 'maagrualloahr loa quwwata illaa billaah, (sungguh atos

kehendakAllah semaa ini terwajud, tiada hekuaan kccuali dengan
pertolongan AAaQ. Sehiranya kamu anggqp aht lebih sedikit

darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan
Tuhanku alcm memberi lccpadaku (kcbun) yang lebih baik dari
pada kcbunmu (ini); dan mudah-mudahan Dia mengirtmhan

ketentuan (pair) dari longit kepada kebunmu; hiagga (kebun itu)
menjodi tanah yoag lbin; atau airnya menjdi surut he dalat

tonah, mafo seholl-*ali funa tidak dopd matasuktnnya lagi.,
(Q$All(ehli [18]:3]41)

FirmanAllahswr: ii, S fr -;G, V, LB Ai+ ,iJrS \l *jS
ig {j "Dan mengary kamu tidak mengatakan wah. kmu menasuki
kcbunmu 'maasyaallaah, laa quwwata illaa billaah' (sungguh atas

lrehendak Allah semua ini ter'wujud, tiada ke.fuaan kcauri dengan
pertolongan Allah)." Dalm,potongan ayat ini dibahas &ra masalah:

Pertama: Firman Allah SW'T, iLr, t1 G3 A4+ ,li*S \l .{iS
+tg { ilt $ frfr "Danmengapakamutidakmengatakanwaldukamu

FirmanAllah:

" iiV $l -$ S 'ltit -fr" c ai a4 cJts

'#;u)i G 6* Y;d",-UiS:*
tj

r'
lotA

,lis

3ol
,y'. aU?

uvi ot -,;, ;fr @ |,JJ33l"J ttl ;ii :^6 fii;'vu a4 i\if ui,utt5tc-l

irt
lo.

,u
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memasuki kcbunmu 'maasyaallaah, laa quwwata illaa billaah' (sungguh

atas lrehendakAllah sernua ini terwujud, tiada ltehtatan keanali dengan

Allah)," yakni: ucapan denganhati. Ini adalahpernbunrkan dan

wasiat dari seorang muhnin kepada seorang kafir nanlrn dia me,lrolaknya.

Ketika mengatakan : t$.1 gS 'q 'Ol '*l V *Aht kira kekn ini tidak alan

binasa selama-lamaitya." 6 berada pada posisi ,afa' yang asalnya:

'rtt is u g!i;J g>6(SuryainimasvaaAtlah).

Sedangkan Az-bajjaj dan Al Fara' berkat4 '?erkaranya adalatt

maasyaaAllah atau'dia maas5aaAllah'. Maksudny4 Perkara itu di dalam

kehendak Allah SWT."2o3o Ada yang berpendapat, "Jawabnya

disembunyikan".Maksudqrr4Apa-apayngdikehendakiolehAllahterjadi

sedangkan apa-apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi.

S! {t ilt I "frada kehtatan kecuali dengan pertolongan Allah:'

Dengan kata lain harta png dihimpun unttrkmu adalah dengan kekuasaan

Allah swT dan dengan kekuatan-Nya, bukan dengan kekuasaan dan

kekuatanmu sendiri. Jika Dia menghendaki maka Dia akan melepaskan

bedrahnya daimu sehingga engkatr tidak bisa lagi mengrunpulkannp"

Kefua: i,syhabbe,lkat4 mengutip dari Malilq "sehanrsnya bagi setiap

orang )ang masgk ke rumabnya mengucapkan ucapan ini.'?zmr Ibnu Watrb

berkata: Hafsh bin Maisamh2o32 berkata kepadaku, "Aku lihat pada pintu

WahbbinMrmabbihtertulis, *V $li!, I 1fr iu' t1(tnaasyatlaah,laa

quwwata illaa billaah" [sungguh atas kehendak Allah semua ini

terwtjud, tiada kehtatan keatali dengan pertolongan AllahJ)-'wt

MLib.Ma',aniAlQrr'an,karyaAlFarra'Qll45)dnMa'ani,bryaAz-7:tyai (3/288).

26t Sebuah atsar dari Malik yang disebutkan oleh IbnuAlAnbi di dalmAhkam Al

Qur'mQ|L24O).
2062 Halbh bin Maisarah Al 'Uqbali - dengan dha:nmah - adalah Abu Umar Ash-

Shan'ani yang "nggal diAsqalan. Dia ysiqah dan rnmgkin dia dari generasi kedelapan

yang meninggal pada tahun 81. Lih. Taqrib At-Tahdzib (lll89).
263 Disebutkan oleh IbnuAl Arabi di dalaml hlram Al Qur' an (31 1240).
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Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda kepada Abu

Huairah,

X ie :f {.lt )B u # e allf yf

qri ri1 ,1r,, yt ,:; ,t; j? \ 
' 

ju ,rlr J';:, s- j. ,*
.:;l;.,rt e* *f 1yt? iut iti r"lr

"Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu kalimat yang

merupakan simpanan sutga" atau bersabda, "simpanan di antara

simpanan stttga ". Aku menjaw ab,'Y4wahai Rasulullah". Beliau

bersabda, "(Tiada daya dan tiada upaya melainkan dan sisi Allah)

jilra diucaplran oleh seorang hamba makt Allah Ta'ala berfirrnan,

'Hamba-Ku masuk Islam dan berserah diri'."2031HR. Muslim di

dalam $[21661* dari hadits Abu Musa

Didaletnnfa

,Jd
6:"i

"Maka dia berkata, "Wahai Abu Musa atau wahai Abdullah bin

Qais, maukah aht tunjukkan kepadamu suatu kalimat dari
simpanan sutga -sedanglcan dalam suatu riwayat - simpanan di
antara simpanan sutga." Maka aku katakan, "Ap& itu wahai

Rasulullah ?". Beliau bersabda, *(Iiada daya dan tiada upaya

m el ainlcan dari s is i Al I ah).' zot s

'a -*{ j":!t!ltf ,; i.*t *t;. ,f ;;, C) U

u

2001 HR. Muslim, pada penrbahasan tentang dzikir dan do4 bab: Dianjurkan bersuara
Pelan Saat be,rdztir @n07 61207 7).

2G5 HR. Muslim, padapembahasantenpng Dzi$r, bgb: DianjurkanbersuaraPelanSaat
berdzikirdantidakadaungkapan: plilt l#l' fU,,, ll(melainkandarisisiAttahYang
Maha ltnggi dan Maha Agng).
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Darinya ia be,rkata: Rasulutlatr SAW bersabda,

.ixst )F'o is ,JG ,f -il, )F o # ;"aulf vf

.;nir',,P, {rrrL;:; \t J';v 'jui ,i. ,'J
"MauJrah aht tunjukkan kepadamu suatu kalimat dari simpanan

sutga" atau bersabd4 "simpanan di antara simpanan surga ?".

Aku katakan ,'Yd' . Maka beliau bersabdq *(Iiada daya dan tiada

upaya melainkan dari sisi Allah Yang Maha Tinggt dan Maha

Agung)" *'.

Diriwayatkan bahwa siapaprm yang masuk ke dalam nrmatrnya atau

kelur darinya mengucrykm,

i'u ,*6t * *ius 1lrt, !l i!;1 {it it3, 11 {t *u;
s;t ,11 jG 'i$ S7l, ;u-

"Dengan nama Allah, apa yang dilcehendaki oleh Allah, tiada

lcehtatan melainkan dengan pertolongan Allah" maka menjauhlah

$)etm daritrya dan dari s ekelilingrya dan Allah Ta' ala menunmkan

berkah kepadanya".

Ais5nahbqkata,

bb ,:d-:., 
'L[ir JG ,ltt ,urllui li;'n ,y:St t; tit

.+r, 1 ;:; | :Jti sfi ,:.5 
'3.rkjr 

iti ,ilr j3, Y ,,)tt

""3':t:?'ri:'ir 

jti
"Jika seseorang kcluar dari rttmahnya dengan mengucapkan:

{, l-ru.. (dengan nama Allah), maka malaikat mengucapkan,

u6 Diriwayatkan oleh Muslim pada tenpat yang lalu.

@



"Engkau telah diberi petunjuk". Dan jika dia mengatakan:

rtr jS 6 (Apayang dilcehendaki Allah), makamalailrat bnP!":
" Englwu tetah dianlatplcan". Jika dia mengucaplcan: $u..I! eji I
(Iiada kehtatan melainkan dengan pertolongan Allah), maka

malailut berkata, "Engkau telah dijaga" 2037. HR. At-Tinnidzi dari

haditsAnasbinMalik.

Iajuga berkata: Rasulullah SAW bersabda

v ru' * *; Nt fr;- y;'u tt',i\* - Jti ,y
.irl":r:t A ,i;it'4:t:r'C.rt 'i,ri .r1,, 'lti t, J?
"Barangsiapa mengucapkan - yaloti jika k ; dari rumahnya -

@engan nama Allah, aht bertawafi;kal kepada Allah, tiada daya

dan tiada upaya melainkan dari pertolongan Allah) maka

dilratalran lcepadanya, 'Englcau telah dianhrykan, englcau telah

dijaga dan syetan menjauh darinya'."2038

kri sebuah hadits gharib (asing) dan kami tidak mengenalnya kecuali

dari jalur periwayatan ini. Diriwayatkan oleh Abu Daud pula dengan

memberikan tambatran di dalamnya dengan mengatakan kepadanya,
*'r>!.1, '45 U,-)L (Engkau telah diberi petuniuk, engkau telah

dicuhrylan dan englcau telah dijaga)" 203e. Juga ditalfirij oleh Ibnu Majah

dari hadits Abu Hurairah RA. batrwa Nabi SAW bersabda,

2B? HR At-Tirmidzi, pada pernbahasan tentang doa" bab: Doa Kcluar dari Rlmah (5/
490), Abu Daud, pada pcnnbahasan tentang Adab, Ibmr Majah pada pembahasan tentang
Doq bab: Doa Ketrka Hendak Keluar Rumah.

20st HR At-Timddzi pada pernbahasan tentang doa $la9Q.
26e T{R. Abu Daud, pada pembahasan tentang Adab dan telah dijelaskan di muka.
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)Y'; )ttJ1 A Jk ejl> ,a6.')l *i. 76. t : ,y:Sr e? rsr

\yr:;ti,s; v ,i6 l,g'.et*vti .irr r! ,i6 riy ,r,

,iG .'.;i 
'vu 

,:itr * -rs; :;v rsyj .'4.:) r,i .rr,*
. .t--, t -!z t I o7 tr. .€ -t,luA$n "trt'u )tij tl; ,|t'frM-;iw

. "Jil(a seseorang *rr*, dari pintu ttmahnya atau pintu tempat

tinggalnya maka bersamanya dua malaikat,yang ditugasi
menguru:,nya. Maka jika dia mengucapkan: {t yb. (Dengan

nanna Allah), maka ke&nnya mengatakan, "Engkau telah diberi
petuniuk". Dan jika dia mengatakan: +Uu, ll ;:ti l: i? |
(Iiada daya dan tiada upaya melainkan dari penolonganAllah),

malra keduanya mengatakan, "Engkau telah dijaga". Dan jika
dia mengatakan: glt * * I (Atu bertawalrtral trepada Attah),

malrn lreduanya mengatakan, "Engkau telah diathtpkan". Perawi

berlrata, "Dia ditemui oleh lcedua pendampingnya lalu keduanya

mengatakan, "Apayang kalian berdua kehendaki dari seseorang

yang telah diberi petunjuk, telah dijaga dan telah diberi
kccuhtpan."2olo

Al Hakim Abu AMullah di dalam Ulumul Hadits mengatakan"

Muhmmad bin Ishak bin IGuzaimatr ditaqra tentang sabda Nabi SArgt/,

.it;;Lt ct*:r- ,lLii :d? *a Ub 'r:6tr'aLit ,*w
G *;lit: )Ft'cr * ior efi :JG ti;lAr ,

i:;1*\ti7i-brtl
"Surga dan neraka saling prctes. Maka yang ini berkata, yatod

20'o HR. Ibnu Majah pada p€mbahasan tentang doa (2/1278).

Surah Al Kahfi



surga, " Orang-orang lemah yang memast*iht". Orang itu bertaqa,

"siapakatr orang lemah itu ?". Dia menjawab, "Orang yang

membebaskan dirinya dari daya dan upaya. " Maksudnya,

me,nrbacanya sehri dua puluh kali atau lima Puluh kali" z0n.

Anas bin Malik berkata,'Nabi SAW bersabda,

i:H t rrr, yl ,1r, t 'lh i:, c :Jui l;bG le g 7-..
tsll ,!

#
"Barangsiapa melihat sesuatu yang menakiubkannya lalu ia

mengucapkan: 'A9ta gerangan yang dikehendaki oleh Allah. Iiada

lrelantan melainkan dengan pertolongan Allah' maka tidak ada

sihir mata yang membahayalan dirinya."2ot2

Suatul@mmeirgatakaq'Takseoranglunmengatakan, " lit ;6 t7

(Apa gerangan yang dikehendaki oleh Allah) lalu dia terkena sesuatu

melainkan Allah ridba kepadaq,a"

Diriwalatkm bahwa si4apun yang merycbutkan errpat maka dia akm

arnan dari empat: Barangsiapa mqeuclnkan ini maka dia aman dari sihir

mata, barangsiapame,ngucapkan:,Yit'e: fr, r;i; lCutatptah Altah

menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik'baik Pelindung') maka

anrandari tipudal,aqretm, Urme$ryamengucrykm, *t j\ a ;f Vfl3
(Dan afu menyoahkan wsathr kepada Allah) makadia aman dari tipu-

daya manusia Dan barangsiapa mengucapkan, ti J Ut lf iif f
a.

c"rr.tgrt ga (fidak ada fithan (yang berhak disembah) selain Englcau.

Maha Suci Engkau, sesunguhrrya aht adalah termasuk orang-orang

yang zlwlim) maka dia aman dai segala kesedihan.

2st HR Al Bukhari dahm pembahasan telrtang Tafsir, Muslim danAt-Tirmidzi dal"'n
pembahasan tentang srqga, Ahmad dalam Al Musnad (21314).

2q2 Disebutkan olehAs-Suyrthi didatan Al Jani'Al Kabir (4/815) danjuga di dalatn

Ash-Shaghir dengan normr: 8684 dari riwayat Ibnus Sanni dariAnas bin Malik.
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Firman Allah SWT: ttri, 
"lC 

An '$l \d i; 1;s! "SeHranya

P^u anggap aht lebih sedikit darimu (alam hal harta dan kenntnan."

0! adalah syarat isj majzum dengan it!. Sedangkan jawabnya adalah

ji ;;i *uotra mudah-mudahan Ttthanht)'Sedangkan L'f adalah

pemisah yang tidak memiliki kedudukan apa-apa dalam I'rab. Bolehjuga

menjadi pada posisi zasft D sebagai takkid untuk huruf ntn danhtruf ya' .

Isa bin Umar merrbaca: A., '$l \t {; o) "SeHranya kamu

anggap ahr lebih sedikit darimu" 2u3 dengan rafa' dengan menjadikan ffi
sebagai mubtada' drrr, #t sebagai khabamyadan kalimat ini pada posisi

sebagai objekkedua

Sdangkan objek pertama adalah huruf nun dmya'. Haqra saja htrruf

ya hya dihilarrgkan karcna tesrah menrmjukkalr kepadmy- Menetqkaqra

adalah bagus dan maknaqra me,ndalam dan itulah asalqra karena dia pada

tratitatryra adalah ism. ;At lUot* mudah-mudahan) artnyzsama de,ngan

ji, yatoi: Mudah-mudahan Rabblru A{+ G tE y}i ttl "akan

memberi kepadafu (lccbun) yang lebih baik dari pada kebunmu (ini)."

Maksudqa, di aktirat kelak2of4. Namrm dikatakan juga ketika di duniaus.

2o'3 Qira'ahlsabinUmaryang disebutkanolehAn-Nubas didalnnl'rab Al Qur'an(21
457), IbnuA6iyah di Aqlan Al Muhuro Al wajiz (lol 404) dmAbu Ilagnan dr daten Al
BalrAlMuhith(d129).
e Dna pendapat tersebut disebutkan olehAn-Nuhas drdalamMa'ani Al Qur'an (41

244) deryntidak menguatkan salah satu dari keduaqra. Keduaq,a juga disebutkan

olehAl Mawardi di dalam tafsirrya @482) dan dia menguatkan pendapat pertama (di
alfiirag. Kednanya juga disebutkan oleh Ibnu Athiyah dr dalam Al Muharrar Al Waib

(10/405), Asy-Syaukani di &lallr, Fath Al Qadir (31407) dan dia menau$ah pendapat

ketiga yang logis : di dunia dan akhirat.
285 Dua pe"d.pat tersebut discbutkan olehAn-Nuhas di dzlamMa'ani Al Qur'an (4/

244) dengan tidak menguatkan saliah satu dari keduanya. Keduanya juga disebutkan

olehAl Mawardi di dalam tafs imya QlaS\ dan dia menguatkan pendapat pertama (di
alfiira0. Keduanya juga disebutkan oleh lbnuAthiyah di dalamAl Muhanar Al waih
(10/405),Asy-syaukani didzlamFathAlQadir(3/407)dandiamenarnbahpendapat
ketiga yang logis : di drmia dan akhirat.
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Y$" L'rt (dan mudah-mudahan Dia mengirimkan kepada kebunmu).

Maksudny4 kepada kebunmu. 6* (ketentuan). Maksudnya, apa-apa

yang dilempakm dari langit Beirtuk tunggalnya adalatr fur:i** .Demikian

dikatakan olehAlAl:hfasy, Al Qutabi dan Abu Ubaidatr. Sedangkan Ibnu Al
Arabi mengatakm, *Husbanah adalatr awan, bantal, jugapetir." Sedangkan

Al JauhariBT mengatakarq " Husban detgan dhammah adalah adzab- .

Abu ZiyadAl Kilabi berkata "br# 'rp\ti qf;tjika kebunnya

diserang belslen9" Husban jttgaberarti hisab (perhitungan). Allah SWT

berfirman: g$'fi| J-Art "Matahari dan bulan (baedar) menuntt

perhitungan.'M.Di sini husbanditafsirkan dengan perhitungan ini. Az-

h$jaj berkata, "Al Husban dari kata Al Hisab (perhitungan)". Jadi

maksudnya: mengirimkan kqadmya adzab perldtungan. Yaitu pertritungan

atas apa-apa ymg diusahakm oleh kedua tanganmu Ini masuk ke dalam bab

'menghilanglanr nudluf ' . Httsfutjuga anak panah pendek png dilontakan

dengan cara sekaligus. Termasuk lontaran orang-orang keras kepala.

Sdanglen apa-eaymg dilontakan dari langit adalahadzab.

Gi5 ti *2 # 
*hinga (kebun itu) menjadi tanah yang licinJ'

Maksufrrya, Bumi ymg prtrih 1mg tidak tumbuh padaqra tumbuh-turnbtrhan

dan tidak bisa kokoh kaki yang menginj aknya Ini adalah bumi png paling

beftahaya setelahs6ehmyaben4akebun),mgmenryakmburni pngpaling

bermanfaat Sedmgkm tii5 1tirn1 *^t^npenegasm akanciri tz rhtersebut.

Maksudrya" l(ski ekan terPeleset ketika menginjakryra karena sangat licin.

Dikarakau "!ij ir& a*gr"harakat, artiryaadalahbinasa"Asalnyakata

ini adalahz ashdor*bagaimanaungkapanAnda, , Gi5 Ay *:'-ll:
t * qr::fi Qtukiryn t erp et es et dan dia dip el es alan o I eh I ainrry a). Znlaq

20'6 Lih- Majoz Al Qw'az, karyaAbu Ubaidah (ll403) den Ma'ani Al Qur'an,ktryz
An-Nuhas (4/245).

2u7 Lih" A s h-S hilrlroh (l I I I l).
2ffiAr-Rabmanayat5.
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juga berarti kelemahan binatang.

Ru'bahberkat4

g:1r)tn;.;b ti,lt
"sealrnn-akan dia itu htrang hujan, berbatu dan licin."2ae

Aiiir Oan aA;ir aaalah tanpat larg tidak me,ngokoLkan kaki. Demikian

iwa'zi\!i. Sedangkan !:1i "aa^nmencukur. 
th;1'^lYt 4i3 mencukur

kepala Demikian dikatakan olehAl Jatrlrari .'*o Ot:jl adalah orang png telah

dicnknr rambutrla, sebagaimana :'rahi drrrr'r.fii (p anbanlan). Bukanlah

lang dimaksudbahwa dia menjadi licir:, akan tetapi png dimaksud adalah

bahwa padaqa tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan sebagaimana kepalajika

telah dicuhr hingga tidak ada lagi ranrbut padanya De,nnikian dikatakan oleh

AlQu$airi.

(* CiC 'er4'tl "Atau airnya mmiadi suntt ke dalam tanah."

Maksudnya, meresap dan hilang sehingga menjadi bumi png paling tidak

memiliki cadangan air setelatr sebelumryra paling banyak aimla- JJ|J t adalatr

mashdar yang diposisikan pada posisi ism. Sebagaimana dikatakan,
*ti )tu, 'i:T:',!it tbit'Svi ldti* *tt (Pria berpuasa,

berbulra, adil, ridha, utama dan berziarah. Sedangkan para wanita

meratap)" .Dalam hal ini sama antara mudzaklcar dfrmu'antnats, mtisanna

danj amak Amru bin Kultsum berkat4

s;, qibfilk
Jadilah lreb ailan-trebaikanny a r atap an aias d*inya

Orang yang diikuti dan ditahan ketila berdiri tegak20tI

, . t.
4-Ie Lr- i ost * Lh,J

2ilf S.eb3rah dqlil pengrlat di dalam Al-Lisan dari, entri:

,f,lt',sJ- iFJt '1p7E'21 @tau yang dekat dengan dua
l<emarafran).'fulaq adalah setiap binatang yang lemah-

2050 Lifn. /4s h- S hihhah (4 I I 49 l).

.itj, d* setelahya :

leher yang melipat

2o5r Bait di atas dari Bahrul Waafir dari mu'allaqai milik Ibnu Kultsum yang baglan

Surah A1 Kahfi
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Yaqglainmengatakan:

# Cq c4':;!

Tumpahkan air mata keduanya sebanyak-banyalorya

Dengan cepat, dan jmvab ratapan dengan berdiri 2052

Maksudny4 mereka adalah para wanita )ang m€ratap.

Ada png b€rpendryaq *Atau aimya menjadi meres ry," 2os3 sehingga

menj adi demikian kmena dihi Isrgkan mtdlnfnyasepemi firman Allah yang

dioyq " Dan tanyalah (penduduk) negeri.... " 205' Demikian disebutkan

olehAn-Nuhas.2o55

SedangkanAl Kisa'i berkara "Air )nang meresap, air telatr meresap.

t:::i: ,;P ;F-iW tG ij {* telah meresap). Maksudnya, meresap

ke dalam bumi". Boleh dengan hamzah karena bergabungnya huru f wau.

tT:i: t:r? ;:f '^;*'o,rb'tdemikiandikatakanjikamatamasukke
dalam kepala. Kemudian ')U,t'cr)V sama artinya. Dia juga berkata,

qfli';#,F li # t+?'i *tbh; si tt
Malra berilah dengan piringmu dangan makanan pagi untuk kami. Dan tidak

ada tenisa uak dai gandum

Ini adalah salah satu dalil penguat rnilitAbu tlbaidah di dzlamMajaz Al Qur'an (ll
404),Ath-Thabari didqtenJami'Al Balw(15/163), IbmrAftiyzh didalamAl Muhorar
Al Wajb(101405)-AlA'annai adalahjernak dai'inaan(dengnlsasnh),shufuunLdalarh
jarnak dari shaafi )rang jika dijamatten dengan kata shaafmaat. Ash-Shaafii adalah
kuda yang berdiri dengan bagian ujug hrku kaki"ya.

262 Sebuah bait yang diucapkan oleh Bak ketika menjadikan Hisyam bin Al Mughirah
nrnangis. Bait ini adalahbagian dari dalil pendulcungAbuUbaidah didalamMajaz Al
Qur' an (l/404) danAih-Thabari di drlrn Jani' Al Bryan (l5l 163).

2061Lilr- Ma'ani Al Qur'an,karf An-Nuhas (41246) danl'rab Al Qur'ankaryanya(2l
458).

2E Yuusufayat 82.
2o5s Lih. l' rab Al Qar' an,karyaAn-Nuhas (2/45 8).

t|w'i G-..)CiLt:*
c-c.a,*l
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ti66 I i1 '* cttV( Matunya rnasuk ke dalam kepala atau tidak

demikian.

tjt+ )'ttt u-;Irt hb tartinya: matatrari tefuenam.

AbuDzuaibbedcata

6)V';,PtL*,tr, 6:rv)

Bukankah masa itu hanya malam dengan siang harinya

Jila tidah malca terbit matahai dan terbenamnya 2056

t{Y ;l '# ii(i"maka sekali-kali kamu tidak dapat

menemulannya lagt' . Maksudnya, engkau tidak akan bisa menge,lnbalikan

airlangtelahmeresap dan sama sekali engf,au tidakmampu melakukan hal

itu karena hal itu mustahil. Dikatalon, "Engkau sarna sekali tidak akan bisa

mencri 1mg lain sebagai gantinyd'. Saryai di sini malsa selesailahM6atilI

antar saudara dan peringatannya

FirmanAllah:

,-i3 W'ooi u t" ;k'lii'{;G -2*'+"s
@ fiLf -J' ortl r,#- J*s wf ;)'

oDan harta kekayaannya dibinasakan; lala ia membulak-balikkan

kedua tangannya (tanda menyesal) terhadap apa yang ia telah

belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur itu roboh bersama

para-paranya dan dia berkata: 'Aduhai kiranya dulu Aku tidak

mempersekutukan seorangpan dengan Tuhanku'.'
(Qs.AlKahli [18]: a2)

2066 Sebuahbaityangmenrpakanbagiandari dalil-dalilpenguatAsy-Spukani di dalam
Fath Al Qadir (3/408).

,l0'o\?:t f

L"L
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Firman Allah SWT: :*'L*15 "Dan harta kekayaannya

dibinasakan" adalah sebuah ism yang tidak disebutkan subjeknya dan

disembunyikan Dia adalah rtashdar Bolehjuga berkasrah padaposisi rafa'.

Sedangkan mal<na: *'+li "Dan harta ft.ekayaannya dibinasalan"

bahwa sernua hartaqra dibinasakan kd adalah awal dari apa yang diwujudkan

olehAllah SWT png menryakan sebuatr peringatan adanya kebinasaan 267.

;k,{f 'C;fr "Lalu ia membulak-balikkan kedua tangannya)'

Maksudnp, Si kafir menepult<an satu tanganrryra ke tangan yang lain tanda

Kama1mgdemikianinihanyamunculdariorang ngmeryresal

Ada yang bery€ndapal'Miliknya dibalikkan sehingga tidak terlihat

adapenggantirya dari apa-qapng telah iakeluarkm-" Demikim itu karcna

'milik' seringjuga diungl4kan dengan kata 'tangan'. Di antara rmgft4an

mereka: rSy'- g*6i fangatinla suatuhartatelahmenjadimilikryra- Firman-

Nla ej*'?+lr**,roi,rt t o bahwa penrbinasaan ini terj adi pada malarn hari.

267 r l}. ThfsirAl l{awardi (2483).
26tAlQalam ayatl9-20.

Ini sibagaimana firman-Nya, ,6 6;!*U;6$yWAW
@ #( e;+ft *Lalu tcekrn itu diliputi malapetaka (yang datang)

dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur Maka jadilah kebun itu hitam

seperti malam yang gelap gulita."2osB

Ada ymg bery€xdryat, *tiib &i?t
aku belanj al<m untuk rumah ini sekian".

i:.i8f ,16or*

Wf ;I"\2L ,/4 *Sedang pohon anggur itu roboh bersama

Wra-Wraryn " I\daksudn5/a, telah kosong dm telah roboh sebagim menirya

sdagimleglain hidianhil daittdro;*ll[>S;19 6* Ttlrh gV
jikabinturg-bintmg gugur sedmgkm zodialoryatidak menrbuat tunrnhujan-

De,mikian jugakata crjt|q )tit)t ,lj?. Demikian jugajikagugur

ri? .rfur oi.ir .J
:"t*'
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sebagaimana firman Allah yang artinla, * Mala lulah rwnah-rumah mercka

dalam lreadaan runtuh disebabkan kezaliman merelca"2O1e. Dikatakan

juga: runtulr sebagaimana dikatakan dengan kata"roboh bersama para-

paranya",maksudny4 gugur dengan atap-atapnya. Dalam ungkapan ihr

digabungkan antara kebinasaan buatr dengan batang-batmglle Ini karena

besamya malapetaka sebagai balasan sikapnya yang keras kepala.

t'rLi-6, !;i, ,#')*S *Dia berkata: 'Aduhai kiranya dulu

aht tidak mempers ehttukan s eorang)un dengan Tuhanhi ." Ma}sudq,4

Aduhai kalau aku me,ngetahui be6agai nihnat Allah atas diriku, maka aku

tahu bahwa se,mua ini dengan takdirAllah dan aku tidak akan kufur kepada-

Nfra kri adalah penyesalan yang muncul dariqra ketika pe,lryesalan sudah

tidakmemberikanmmfrat

tr'lrmanAllah:

@ f,;'l c:( 4 fi 9r3 u'E;r\;-:+'fi # iS
uDan tidak ada bagi dia segolonganpun yang aknn menolongnya

selain Allah; dan sekali-kali ia tidak da7at membela dirtnya.D

(Qs.AlKahli [18!: a3)

FimmAllahSWr: fi 9r3,v :n;;.414,l jK ;'s*o*tiao*oao
bagi dia segolonganpun yang akan menolongnya selain Altah." 'di
adalah Xm' ifi sedangkan ,if adalah Hrabar dm it|jfr,i-pada posisi

sebagai sifat Maksudrqa, tidak ada kelompok pe,lrolong. Jugaboleh :n;rfi
menjedri khabar.Pola png pertama me,lrunrt pandangm Sibawaih lebihbagus

karena mendahului l<ab l.

zorcAn-Naml zyati2.

lf S,r..h Al K"lrfi



SedmgkanAbulAbbas botentangan dengat@@ini. Daberalasan

dengan firman Allah Ta' ala yargartinyq " Dan tidak ada s eorangtun yang

setara dengan Dia.'affi

Sibawaih telah memperbolehkan makna yang lain 'rl,r.lH- dengan

-4*" aii {t eto-nok) karena maknanya adalah-parakaum. Jika sesuai

dengan lafaztr tentuAllah berfirman, :n i;i.14':i jii'S's " noao UsW
kelompok yang menolongnya." Maksudny4 kelompok atau j amaah yang

berlindung kepada mereka26r

fJfi(;( 6S"Dan setrati-trati ia tidak dapat membela dirinya--

Maksudnla, me,rnpertatrankan diri.2062 D€mikim dikatakrr oleh Qatadab"

Adayang berpendryat,'Mendatangkan penggmti rya-ryapng telah

hilang dari diriryra'2063 Tlnrtang asal kata h tetatrtertatupe,mbahasanr5ra di

dalam suratr Ali hnran 2ffi. Huruf ha' adalah pengganti hurufya' yang

terkurangkan dari bagian tengahnya. Asalnya adalah i; sebagaimana p,
lerena berasal dari kata r[. nij amakkan maka menjadi i:; furlrri seperti:

bt:, L,t:$.,br3. Maksu&Dra, diatidakme,milikikeloryokkawanlmg

me,ncegabnya dari adzab Allah. Maka sesatlah ormg ymg me, nbanggakan

para perrbantu d41 anak-

2060Al lkhtash ayat4.
26r Disebutkan oleh Al Mawardi dalam tafsirnya (2/48Bt &e pendapat para ulema

berkenaan dengan rnakna ili rcAuaq,a itu :

(1) iii : rcntara, sebagaimana dikatakan olehAl Kalbi
@ ii;i : para kerabat, demikian dikatakan oleh Mujahid-
2m Sebuah atsar dari Qatadah yang disebutkan olehAfuTtabui di dzlamJami'Al

Bayan (l5l 164)danAl Mawardi di dalamtafsirnya Q1483).
263 Disebutkan olehAl Mawardi di dalamreferensi di atas.
2oat Lih. Tafsir ayat 13 surahAali Imraan.
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FirmanAllah:

tSLH(.r;pi"&X fiU1tqa
"Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang IIah Dia adalah

sebaik-baik Pemberi pahala dan sebaik-baik Pemberi balasan""

(Qs.At Kahfi [18]: aa)

Firman Allatr SWT: 6J:l ;tt$3fr q3- "Di sana pertolongan itu

hanya dari Allah yang Hak." Para ulama berbeda pendapat berke,naan

denganAamil didalam firman-Nya, 4J.g (Di sana)bahwa diazharf.

Maka dikatakan ,"Aamilpadanyaadalah firman:'r-! '!i JK i$(Dan tidatc

ada bagi dia segolonganpzn) namuntidak adadi sana". Maksudnla, Tidak

ditolong dan tidak minta pertolongan di sana. Dengan kata lain lagi: Ketika

me,rekatelatrditimpaadzab makadikatakaru "Selesailahperbincangan"),aitu

pada firman-Nya : 1ei (membela diinya).

Sedangkan Aamil pada firman'Nya: i!,13. (Di sana): UIi
Qtertolongan), asalnya dengan adanya pendahuluan dan pe'ngakhiran:

U)S '6A il ?;sji (Pertolongan dari Allah yans hak adatah di

s ana).Ms Maksudqa, Di hari kiamat.

AbuAmru danAl Kisa'i membaca: !;jr dengan rafa'zw karena
,. .2

manjadi nal kata 6-Irt . Sedangkan para ulama Madinah dan Hamzah

membacanla r'6itdengan kasrahkarena meqi adi na?bagiAllah Azza wa

Jalla.

2065 Lih I'rab Al Qar'an, karya An-Nufus (21a5\ dan lmla' Ma Manna bihi Ar-
Rahnnn(2llo3\.

26 Qira'ahAbuAmu danAl Kisa'i yang disebutkan olehAth-Thabad di *iianldni'
Al Bayan (lsllfl) dan dia menguatlcan qira'ah dcngan losrab" JugaAn-Nuhas di dalam
I'rab Al Qur'an (21459), Al Farra' di dzlam Ma'ani Al Qur'an (AVr,Ibnu Katsir di
dalamtafsinrya (5/156), IbnuAthiyah didalamAl Muhanar Al Wajiz Q0la06) danAbu
Hayyan di dalamAl Bahr Al Muhilh (6/131).

fqll



Az-hjjajmengatakan,'Boleh dibaca !;jr dengan nashb sebagai

mashdar 2M7 dan taukirt'. Sebagaimana ketikaAnda mengatakan, G; U W
(Ini b en ar -b e n ar mi I i lanu).

AIA masy, Hamzah danAl Kisa'i mernb aca: lilti dengan kasrah 2ffi

pada huruf waz. S edangkan yang lain-lain: dengan fathatr pada huruf itu.

Keduanla mengarah kepada satu malcna seperti halnya: zAb:ji an bA!.
Ada yang berpendapat, *i)ji dengan fathah dari kata i.1frli",

sebagaimana firmanAllah png artinya "Allah pelin&mg orangarang y(mg

b eriman ... " 206e. Dar iuga firman-Nya,'t i3 ti efi Jfli'o\ q,i " Yang

demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah Pelindung orang-orang

yang beriman......"2070. De,ngan kasrah maka artinya adalah kekuasaan,

kernampuan dan kepemimpinan2oTr. Sebagaimana firman-Np, uDan segala

untsan pada hari itu dalam lcehtasaan Allah. "2072 M'ksudnyq bagi-Nya

segala kerajaan dan kelarasaan pada hari itu. Dengan kata lain lagi: Dia tidak

akan memberikan urusannya kepada seorangpun. Kerajaan pada setiap saat

adalah milikAllalL akan tetapi hilang semua dalonaan dan keraguan pada hari

kianat

206' Ini adalah qira'ahAbu Haiwah sebagaimana di dalamAl Muharrar Al Waiiz (l0l
406) yang dinisbatkan oleh Abu Hayran di dalam Al Bahr Al Muhith ftepada Abu
Haiwall Zaid binAli" Amu bin Ubai4 IbnuAbi'Abalab Abus Samal danYa'qub dari

'AshanrahdariAbuArru Lih. Pendapat Az-hyai didzlaml'rabAl Qur'an,lor-7aA*
Nuhas(2/459).

zocr qira'ah ini disebutkan oleh Ath-Thabari di dalam "/ami' Al Bayan (15/164) dan

dilruatkanrya. Juga olehAn-Nuhas di dalam/'rab Al Qur'an (4459),IbnuAthiyah di
dalamAl Muhanar Al Wajb (101406), Ibnu Katsir di dalam tafsirnya (5/156) danAbu
Hayyan di dalamAl Bahr Al Muhith (6/130).

eeAlBaqarah ayat257.
MoMuhammadayat 11.
2or Lih. TafsirAl lvlawardi (A 484).
2ozAl Infithaar ayat 19.
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Abu Ubaid berkata "sesungguhnla ini dengan fathah padahttruf wau

rurtuk Sang Pencipta dan dengan kasratr untuk makhluk.'2073

(.r;'*'),"Diaadalahsebaik-baikPemberipahala"'Maksudnya,

Allah adalatr sebaik-baik Pemberi patrala di dunia dan di akhirat dan bagt

siapapun yngberirnankepada-Nla Bukan hanla suatu kebaikan diharapl€n

dari-Nya, akan tetapi lang dimaksud adalah prasangka orang-onlng bodoh.

Maksrdn5a" Da adatatr sebaik-baik Dzat yang kepada-Nlaharapan ditujukan-

l1L *5 " dan s ebaik-baik P emberi balas an" - Ashim, Al lf masy,

Hamzah dan Yatrya memb aca: $L (Pemberi balasan) detgan sulatnpada

huruf qaaf. Sedangkan yang lain-lain 2074 dengan dhammah padahuruf qaf

t@1. f..O"anya memiliki makna yang sama, yaitu: sebaik-baik tempat

kembali bagi orang-orumg yang mengharap-N1a dan beriman kepada-Np'

Dikatakan pula batrwa artiny4 "Ini akibat perkara Fulaq juga 6t;} atzru 'a!b

artirya:afthimYa".

FlrmanAllah:

r*ii! i;
2o?3 Atsar ini rlinisbatkan oleh Al Mawardi di dalam tafsimya (21484\ kepada Abu

ubaidab" sedangkan alcu tidak menemukannya dr dalan Maiaz Al Qur'an, karya Abu

Ubai.lah.
zozqira'ahinidisebutkanolehAth-Thabari didalamJami'AlBayan(lsll@)dandia

berkata,"Sesungguhnyadiadua qira'ahyang ada di dalamqira'ahulamapenjunrnegeri

dengan rnaloa yang salna. Maka dengan cara yang manapun pembaca rnembaca adalah

b"nl" DerniLian sebagaimana disebutkan oleh IbnuAthiyah di dalamAl Muhanar Al
Waj iz ( lU 4 OUOT ) dan Abu Hay5ran di dalam A I B a hr Al Muh it h (6/ I 3 I )'

:Y a":fia*t

'rirt,;:{t 6, Jll #$:nir-g itl
'A{itiiC*r;'&G*-''
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"Dan berilahperumpan aan kepada mereka (manusia), kehidupan

dunia sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka

menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka buml
Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang

diterbangkan oleh angin Dan adolah Allah, Maha Kuasa atas

segala sesuatu.' (Qs. Al Kahli [18]: a5)

Firman Allah SWT: $,Lrtr.gdf Jut*iS "Dan berilah
pent nparruran kepada mereka (marutsia) , lcehidupan dunia ." Malemdny4

sebutkan ciri'ciri orang-orang sombong yang me,minta kepadamu untuk

mengusirorargormgmuhninymg frkirperuupmambagi kehidpmdunia
Maksudqaa, Senrpakanlah dia (kehidttpan dmia).

alSildti ,t;:lin'ni'tt N "sebagai air huian yang Kami
turttnkan dai langit, maka mmjadi subur karcnanya." Maksudnya, l<axena

air itu. i\t b(i *n*buh-tumbuhan di mulca bwnf'.Sehingga meqiadi

sangat bagus. Ada yang berpendapat, "Ttrmbuh-tumbuhan itu sebagian

bercampur dengan sebagian png lain ketika tunur hujan padanlra". Kare,lra

tumbuh-tumbuhan itu bercanrpur dan menjadi lebat dengan adanya hujan.

Makna ini telah berlalu dm dijelaskan dalam surah Yunus 2os.

Orang-orang bijak mengatakan, "Allah SWT menyerupakan dunia

de,ngan air karena air itu tidak tet4 pada satu ternpa! demikian juga dunia

tidak tetap pada sanr ormg. Jugakarena air itu tidak stabil ddam satu keadaan,

dmikimjuga dunia Kn€na air itu tidak tetap ad4 alran tetryi bisa menglilang

demikianjuga dunia akm mudah menghilang. IGrena air tidak seoranglm

)ang mmpumenrasukiryadogan tidak menjadi basa[ demikianjuga duniq

tak seorangtun )ang mmasukin),a akan selalnat dari fitxah dm bercmanla-

Karena air jika seukuran akan mendatangkan manfaat dan mampu

zo?s Lih. tafsir ayat 24 surah Yuunus.

Tafsir Al Qurthubi @,



menumbubkarq sedangkanjika melampaui ulcuran itu maka dia berbahaya

dan merrbinasakan, demikianjuga dunia dengan bertahan diri darinyamaka

akan me,nrbawa manfaat sedangkan lebih dari kebutuhan akan beft atnya-'.

Di dalanr hadits Nabi SAW seseorang berkata kepada beliau,

ol t

"\Mahai RasulullalL sungguh aku ingin msrdadi di antara orang-orang

yang beruntung:'. Beliau bersabda, "Tingalkan dunia dan ambil

darinya sebagaimana air diam. Sugguh sedikit dainya atfup

sedangkan banyak darinya menhnt keras kcpala".

S€dangkan di dalam Shahih Muslim dari Nabi SAW Uersabda'

;firriuk'o:ir:;lrfU1--jif n

"Telah berututtg orang yang diW tu*i atfup dan diiadikan

puas oleh Allah dengan apa-apa yang diberikan kcpadanya."2076

'€b6 (Kenudian meniadf yakni: tumbuh-tumbuhan itu. W
(/rertnd. IUalcudnla, hancur binasa kar€Da k€k€ri4gru" ttlatsuttya, dengan

terhemirya splayairk@ryaMYmgitr dihilrrrgkmrrntrk maryersingfut

karena perkataan deirgan jelas telah menrurjukken fuspada makna itu. ildi(
nrsalmyasesnafirpek€ring *. ;r$t o; i,$$i aaunhmbuh-tmbuhan

1ang kering dan binasa Pohon png mati meranggas akan diambil dengan

sekehe,ndak hati pencari kayu bakar. Sedemikian itulah ungkapan meneka:

if L+f I! oyi ti lfutan itu bulan apa-apa melafiiran batang angur
lcofud jibdia seorang png hitam.

2a'5 HR. Muslim, pada pembahasan tentang T:rkrt bab: Meminta-minta dan Qana'ah

Qt73,0).
2o'' Lih- TaftirAl lvlawardi (2a84).
M Lih. Lisan Al'Arab,entri: f .

u
'. t .
J>j TLJ

w
Jt,f . it ,,iit-1 9',. '

'or; Stlr ,t

n t)ttt

l:JK

.itiTqfrl
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Fni S+, ^aaarorangyanglemahbadannya. 
3ti *'&

Jika seseorangberlematr-lembut. A$ g* A 6'#!jika seseorang

memerah susu di dalamkantung susu unta. Dikatakaq *'.t--Fl i5 (bubur

itu lerrbek)'. Karena itulah mrnrcul nama Hasyim binAMu Mana[ sedangkan

namanya adalah Amru Trentang hal ini AMullatr bn Az-Ziba'ra berkata"

ii* i}"1 k it;r: # yA n-lt';:; fi, tl*' 
,q,**t (Jla melemOrtt*n bubur untuk laumnya

Dan para tolroh Makkah tertimpa paceWik dan latrus-htras 207e

Perryrcbab hal itu karena Quraisy tertimpa paceklik akhirnya harta benda

mereka hilang. Karena itulah Hasyim berangkat pergi menuju Syam seraya

memerintahkan untuk membuatkan roti dan dibuatlatr roti mtuknp yang

banfrak. Kemudian ia bawa di dalam kanrng di atas punggung unta hingga

mendekati lvlal&ah" Diryunmeng[ancurkan roti ittl, ydkni: iahancurkan lalu

iajadikanbubur. Dia serrbelih untaqra dan iaperintabkankepadaparatukang

masak sehingga merekapun mulai memasak. Kemudian ia tuangkan isi lsrali

ke piring-piring )ang mengenlangkan semua wa(ga Makkah Itu adalatr awal-

mula adanya matranrntuk wanita saelatrpaceklik me,nimpa mereka

Ymgdemikianitudinaurakmhasyim {"rlt ij)S (dit*bmgtrm oleh

angin).Maksudrrya, angin msnglarkannya. Demikian dikatakan olehAbu

Ubaidah.2oso

Sedangkan Ibnu Qutaibah mengatakan,'Dicerabut oleh mgin.'mr

2@BaitiniolehlbnuMandzur dtdalamAl-Lisan, entri:f dinisbatkankepadaanak
percrryuanHisyamlangke, diandimkil darilbmBariybahwa diamilft Ibnuz Zfu'ra-
Dia ini adalah s6lagian dari dalil penguat padaAsy-Syaukani di dalamFath Al Qadir
(3/a 1 1 ) yang kemrdian dia nisbatkan kep adalbntz Ziba' ra.

2080 LiL Majazul Qur'ao, karyanya (l/405), Al Muhanar Al Wajiz (l0l407) dan tafsir
IbnulGtsir(5/157).

26r DisebutkanolehAn-Nuhas 6i dalamMa'aanya(41248) danAsy-Syaukani di dalaln
FathAlQadir (3/41l).
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Ibnu Kaisan mengatal<an, "Angin membawanya dan datang

kernbali.'rc

IbrnrAbbas, "Angin menrutamya". Semua makna itu saling b€rdeletarr

ThalhatrbinMustrarrifmenrb n,'q!] ilfi*.
.At Kisa'i berkata, llQira'ahAbdullah adalah i)$"20u. Dikatakan,

itr\1 1;r:l lerli, ti ;-ru', t3ri i\js dlt'aij:tlitm,enenberhenrbus
sampai menerbangkannya. Dikisatrkan bahwa Al Fara' mengatakan:

)r"j ,y ,y!j, U:i( yang artinp: Aku balikkan dia.2ots Sedangkan

Sibawaih danAl Farra' berrdendang

dF r.c;irt ,s-rf ,t lri #'iW r, q?'i Ln
Maka ahr katalan, "ipottoo dan jangan menyulitkanmu,

Sehingga melemparlcanmu dari punggungnya hinga terjatuh w

FirmanAltah SWT: 6# ,;i ,F ;t"fiit t)* "Dan adatah Attah,

Mala Kusa atas segalaseszalz." Unhrk menumbuhkan, meniadakan dan

menghi&pkan- lvlaha SuciAllah !

e Disebutkan olehAsy-Sfraukani dtdalamFath Al Qodir (3l4ll).
e Qira'ahThalhahyang disebutkan olehAsy-Syaukani di dalam FaftAl Qadir (3/

411).
M Lfr- I'rab Al Qur' an,karf An-Nuhas (21 459).
208-5 Lih. Ma'ani Al Qu(an, karya Al Farra' (21146) yang di dalamnya :

-*.A, ei {:Lst e ,1i!T;"\t >,*g "fo"r: akuteryatkandia
'2mSebuahbot-ifitf*,r'ulQaisdidalamdiwannyah- 

lT4.Diamrupakansalahsatu
dalil pendukung Al Farra' di dalan Ma'ani Al Qur'an Qll46),Ath-Thabari di dalam
Jami'Al Bayan (15/164),An-Nuhas di dalamf'rab Al Qur'an(21459). Sibawaihtelah
meirisbatkannya di dalamAl Kitab 1/52kepadaAmubin'ImarAth-Tha'i. Penyairpada
bait ini berdialog dengan anaknya yang ia bawa di atas kudanya untuk berbunr. Makna
,.tljo adalahtentukan tujuan dalamperjalanan danjadilah engkauberternan dengan
kuda danjangan engkau lelahkan dia, jangan pula engkau persulit dia sehingga tidak
m€n)rerargml. Sedangkan bunrng yang lain adalah bruung kecil yang paling akhitr. Al
Qathaat adalah bagian belakang prtnggung yang menjadi tenpat duduk penunggang.



FimanAIIah:

'ry * lrtJ,ti L:;:!ti"tS lti 9{-ti u; afi6 U-Jj.

Scf *(.r;tx;
$Harta dan anak-anak gdalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 

:

amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya

di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuh menjadi harapan."

(Qs.Al Kahli [18]: aO

FirmanAllah SWT: $Lsi aijfr  ttfi$ tCfi *Harra dan anak-

anak adalah perhiasan kehidupan dunia." Bolehjuga dengan,ngkapan:
f61{auaO*hiasan).Diaadalahkhabarmubtada'dalanbenltkmutsanna

dan mufrad. Bahwa sesungguhnya harta dan anak-anak adalah perhiasan

kehidupan duniakae,name,ngandung keindahan dan manfaat.

Sedangkan pada anak-anak terdapat kekuatan dan pertahanan.

Sehinggakeduanya menjadi perhiasan dunia- Akantetapi bersamaan dengan

itu terdapat keterangan sifat bagi harta dan anak-anak, karena maknanlra:

Ilarta dm mak-anak adalahpa&iasmkehidtpan di dt-ialang hinaini, maka

jengmlah kalim mengilotkan naftu denganrya Ini adalah bmtalran tfiadry
Ufinah bin Hishn dan semacamnya ketika mereka me,mbanggakan diri
de,ngan kekalaan dan kemuliaan. lvlakaAllah SWT menyampqiken bahwa

rya-apa )ang menjadi perhiasan kehidupan drmia adalah tipuan png fana

U* 6.661 akm kekal. Sebagaimma tmaman kering yang diterbangf,m oleh

angn. Yang akan kekal adalatr bekal unttrk di dalam kubur dan bekal rmtuk

aktrirat

Telah dikatakan,'Tangan ikat hatimu dengan harta lorema dia adalah

rampasan )aE mudah hilangi'. Dernikimjugajangan dekatpra wanitalorcna

hari ini merekakrsamdnu dan besok bersama selain dirimu. Demikianjuga
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jangan dekat kekuasaan karena dia hari ini untuhnu dan besok untuk orang

lain. Dalam hal ini cukuplatr firmanAllah SwT, ''C-.llilS'€J19i1i7)
"Sesungguhnya hartarnu dan anak-anakmu hanyalah cobaan

(bagimu).."20s? Jttga firman Allah SWT, 'Piil;i?i)f ;rrl
iti;-;:,|'H r|b *...Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan

anak-analonu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah

lamu terhadap merelca..." 2M.

Finrran Allah SWT: Jr;J$ L'a:!ti *Tbtapi amalan-amalan

yang lrelral lagi shalih." Maksudnya, apa-apa )ang dilakukan oleh Salman,

Shuhaib dan omng-orang fakir dari t<aum muslimin benrpaberbagai macam

tetaatar. (rj lx,i'ry p "L"bth baik pahalanya di sisi TuhanmuJ'

Maksudqa,lebihutama

t;i Fi"Serta tebih baikuntukmeniadi harapan" M4ksudnyq

lebih utuna untuk dicita-citakm daripada orag ymg memiliki hata dm anak-

mak ngtidakmerriliki arnal sttalih" Tidak16"l6sbaikmdidalamperhiasan

dunia Akan tetapi dia muncut sebagaimana firmanAllah SW'T, +t;l
W 3 S, {;:i " P enghmipenghwi swga pada hari itu paling baik

tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya

Ada png berpendapat,'Bagus dalam kerryataan darip ada apa yang

disangka oleh orang-oraug bodoh png menunrt persangfuan me,reka sangat

bagus".

Para ulama berbeda pendapat dalam: LLI':all L;a,!t't (amalan-

amalan yang lekal lagi shalih). IbnuAbbas, Ibnu Jubair, Abu Maisarah

danAmru bin Surahbil mengatakarl'Ttu adalah shalat lima waktu.'zoo Dari

ffiAt-Taghabunayat 15.
mtAt-Tagbabuu ryat14.
26eAlFurqaan ayat24.
m Keduanya disebutkan oleh Ath-Thabari di dalam Jami' Al Bayan (15/165), Al

lv{awardi di dalam tafsimya (2/a85), IbnuAthiyah dr dabmAl Muhanar Al Wajiz (l0l
408) danAbuHalryandi dzlaaAl BahrAl Muhith (6/133).
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Ibnu Abbas pula batrwa hal itu adalah semua amal shalih, baik berupa

perkataan atauperbuatan png akan kekal unhrk akhirat.Dr ktijugadikatakan

oleh lbnu Zaid dan dilnratkan olehAth-Thabari2oe2 dan inilah 1ang benarinqna

Allah Kmena sernua png kekal pahalaqra boleh dikatakan demikian itu. Ali
RA. berkata, 'oTanarnan ada dua macam. Tanaman dunia adalah harta dan

anak-anak. Sdangkan tanaman akhirat adalatl amalan-amalan yang kekal

lagi shalih". IGdmg-kadangAllah SWT mengfuirryrmryaufik seiunclah lraxrr

Jumhur me,ngatakan, 'Dia adalah kalimat-kalimat yang ma'tsur

kormam5ta

,:;'t, ;;'!) ;f it ,lir ! 4t: b'*it, ist ot;)' ' 
,+ir'4;t 4:ur"tt

"Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang

berhak untuk disembah selain Allah, Allah Maha Besar, tiada daya

dan tiada upaya melainkan dmgan pertolongan Allah Yang Maha

Iinggi dan MahaAgtng'.

Diriwayatkan oleh Malik dr dalan Muw aththa' -nya darilrnarah bin

ShayJnad dari Sa'id binAl Musayrab bahwa dia me,ndengrnya mengatakan

tenteg c.,U;i,alt bg(ri bahwa seinua itu adalah ucryan hmba

,:;'tt J? r) ttr I 4t: *:*i,r'iir or;i, ,sl'i:,
}ur, ll

"Allah Maha Besar Maha Suci Allah, segala p$i bagi Ailah, tidak

ada fiihan yang berhak tmatk disembah selain Allah, tiada daya

ur Keduanya disebutkan oleh Ath-Thabari di dalam Jami'Al Bayan (15/165), Al
Mawardi di dalam tafsimya (U485),IbnuAthiyah drdalam.Al Muhanar Al Wajiz (l0l
408) danAbu Ha11an di dalarn Al Bahr Al Muhith (61133).

2@ LJtrn. Jami' Al B ayan (15 I 167).
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dan tiada upaya melainkan dmgan pertolongan Allah Yang Maha

Ttnggt dan Maha Agung!'zan.

An-Nasa'i menyandarkannya dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa

Rasulullah SAW bersaMa,

trtt ,!y, {- ,,f 6: ,k ,yU,.;f;lr p€Qr ,e \}Ki.,t
';Iaitt';.Khi,jti tlr J;.t t;- € 6 ,h: :li';.;l( :Ju

1ur, !l ,:; ,tt J? t ) lt :t*-:tt'613r:
" PerbanyaHah oleh Lr* Al Baqiyatush Shalihat ".Dikatakan,

"Apakah semua itu wahai Rasulullah?." Beliau menjawab,

" Pqntohonan ". Dikatakan, "Apakah se,mua itu walni Rasulullah?".

Beliaumenjawab, "Takbili tahlil, tasbih, tahmid (Al Harndulillah)

dan At-Tahawwul (La haula wala quwnata illa billaldtidak ada

daya dan upaya lceanali dengan izin Allah)."zut

Dinyatakan shahih oleh Abu Mutrammad Abdut Haq rahimahullah.

Qatadah meriwayatkanbatrwaRasulullah SAWmeng@bil dahan lalubeliau

me,narikryra sehingga beqguguran damqra seraya bersaMq

'itsti 'itsr'o\ ut \i )J.'*Jt ,irr ur;$ )s tiy,#, Ll
'S; 

,ti:rl;st t'1 

"r1l'$L 
,tkL;.i G ;C:1"- ,,t;,';s1

)9 r'ity'wi:{;. Ju-Ll
crt-,:tbt LGUir

2B HR Malik, pada pembahasantcntangAlQur'an, bab: MengingatAllah SWT (1/
210).
a HR Ahmad didalamAl Mundd (3175) dan disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam

taftiqa(3/86).

,rt r#t
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"Sungguh jika seorang muslim mengucapkan: 'Maha Suci Allah,

segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah

selain Allah dan Maha Besar Allah' maka betguguranlah darinya

dosa-dosanya sebagaimana bergugurannya ini. Ambillah semua

ini kepadamuwahai Abu Darda' sebelum terhalang antara diimu
dengin semua itu. Semua itu adalah sebagian dai simpanan sutga

dan mentpakan ucapan-ucapan yangj ernih dan semua itu adalah

amal-amal yang kekal dan shalih."2oes

De,rnikian disebutkan oleh Ats-Tsa' labi dan ditakhrij oleh Ibnu Maj ah

dengan malcnanya dari hadits AbuAd-Darda; ia berkata: Rasulullah SAW

bersabda"

'#y $ iut, lir it
wi

iy'lt lt :*jrtt ttst ot;:i..',!tL
,t ai:;,.Ur'*kt;.tiJr iu:-,*

"Hendalotya engkau selalu membaca: 'Maha Suci Allah, segala

puji bagi Allah, tidak ada fuhan yang berhak untuk disembah

selain Allah dan Allah Maha Besar'. Sungguh semua itu
menggugurkan segala dosa sebagaimana sebatang pohon yang

m enggu gurkan d aun-daunn! a. " 2 o ee

Diriwa5adsmol&At-Tfumidzi dni hadibAlAmasydariAnas binldalik

bahwa Rasulullah SAW berlalu di dekd sebatmg pohon 1ang kering daumya-

Ialu beliatphrl pohon itu dengan tmgkatbeliau selinsa damJia bergugurnt

seraya beliau bersabda,

2ot5 HR.Ibnu Majab, pada pembahasantentangAdab, bab: KeutamaanTasbrh(211253
nornor: 3813),Az-7twa'id di dalam isnadqaUnrarbinRasyid. Al Bukhaxibsdota tentang
hadits ini, 'Tladitsnya dari IbnuAbi Katsir dengan derajat mudhtharib ,lq". tidak memiliki
penguat" Ibmr Hibban berkata, 'Me,netapkan hadits, tidak halal meqrebutkannya kecuali
untuk kepeirtingan kritik tentanp.ya."

26 Lihat referensi sebelumya.
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'u'qr5 ;f ilt,lirr I '41, llt tt*:t ^)s.'tz.,:t'ay

1;1t;t ,*'U;,, AC.S G *1, 7';:t
"Sesungguhnya: 'Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah, tidak

ada Tuhan yang berhak'untuk disembah selain Allah dan Allah

Maha Besar' menggugurkan dosa-dosa seorang hamba

sebagaimana gugurnya daun sebatang pohon ini."2oe7

Dia berkata,' lnihadits ghaib dan kami tidak mengetahui bahwa Al
A masypemah mende,ngar dariAnas. Hanya saja diapenrah melihatqra dan

dia melihat kepadanya''. At-Tirmidzi juga mentakhrij dari Ibnu Mas'ud ia

b€rkatq'S,asulullah SAW bersabda,

,";f 'gG-:Ju",r.U;"f U1>,1, * et;.1'cj;/
qfr, ,i'.;lr'i1' {A & -^Lit'ttf'i ,;;f, iy-l' &'tdf

lalu ia bqlata,' Wahai Muhammad, sampailan salam darilar unatk

umatmu dan sampaikan kepada mercka bahwa sutga itu bagus

tanahnya, segar ainryadan s*ungtrtrrya dia itudatar dan tenang.

Tanamannya adalah:'Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah,

tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan

Allah Malu Besar'."

Dia Dt bekat4'Tladits hasan gharib, ditalffij olehAl Mawardi dengan

maknanya".

ry Lihat referensi sebelumnya.
20ot HR At-Tirmidzi pada penrbahasan tentang doa (5/5 l0 nomor 3462).

J,rijr otitt) {.'-r;;irr rvr oa.L Wryl|lq
';,<

"Ahr berjumpa dengan lbrahim AS. pada malam aht diisra'kan
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Tentang hadits ini saya bertanya: Apakatr tanaman surga itu? Dia

me,njawab, "1U,, 11 ij li i? | (Itada daya dan upaya melain*an

dengan pertotoigoi A.llot 1- .

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah

SAWberlalu di dekafiryra ketika ia sedangme,nanam suatu tanaman lalubeliau

bersabda,

. 0r..

& U;t yl :Jri

ilri fir r\'n\r, ttf
';rt*it ei:;* i+t) Jg-.'cn ;fi

.Lt-i :',J ry.' '1:ir 
6 i;; (l ,;.

g:x.ji,, C.

-)
,

a

{r

"Wahai Abu Hurairah, apa yang engkau tanam? ". Aku menjawab,

"Suatu tanarlan". Beliau bersabda, "Maukah aleu tunjukkan

lrepadamu tanaman yang lebih bagus daripada tanaman ini:-

'Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang

berhak untuk disernbah selain Allah dan Allah Maha Besan'

Dengan setiap satu ucapan itu ditanamkan untulonu sebatang

pohon di surga."2oee

Juga telah dikatakm,'Sesungguhqra amal-amal png kekal dan shalih

adalah niat-niat dan kemauan-kemauan. Kare,na de,ngan semua itu diterima

dan dianglat amal-amal.tztm pernikian dikatakan olehAl Hasan

Sedangkan Ubaid bin Umair berkata, *Mereka adalah aoak-anak

p€re, puan". Hal itu ditunjulkan oleh bagian-bagian awal ayat. Allah SWT

berfirman png artinp, "Harta dan anak-aruk fulah pahiasan kehidryn
dunia" . Ke,mudian berfirman png artinya, "Tbtapi amalan-amalan yang

2@e IIR. Ibnu Majah, pada pembahasan tentang Adab, bab: keuta:raan Tasbih (2/125 I
nomor: 3807) di dalam Az-fua'id: Isnadnya hasan.

2ro Disebutkan olehAbu Ha1ryan dr dalamAl Bahr Al Muhith (6/133).
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kdral lagi slalih" S/alcd: anak-anak pemnpt'an lang shalihah menunrtAllah

bagi alah me,reka adalah pahala yang paling bagus dan sesuatu yang paling

baik unhrk dicita-citakan di akhirat, tenrtamabagi merekaprry b€ftuat baik

kepada mereka Hal itu dituqiukkan oleh apa png diriwayatkan olehAisyah

radhiyallahu anha iaberkat4' Masuk menghadry kepadaku seorang wanita

miskin. . . . . ." hadits. Hadits ini telah kami sebutkan di dalam surahAn-Nahl

berkenaan dengan ft:nan-Nya yang artinya, " Ia menyembunyikan dirinya

dari orang banyalc."2lot sys1.

Diriwayatkan dari Nabi SAWbahwa beliau bersaMa

',Fi'iG. .*.'4a ;it d\y.-;l ,;f 'u )L:, *fr 6
'rryr*, +'; r:'ti eAt'.'4; ;:rs 'iti:, #i'f H-

"Aku telah saksikan seorang pria di antara umatku yang

diperintahkan agar dimasukJran ke dalam nerala sehingga anak-

anak perempuannya bergantung lcepadanya dan mereka berteriak

dan mengatakan, 'Wahai Rabbht, sungguh dia itu telah berlaht

baiklrepada kami lcetilca di dunia". Maka Allahpun merahamtinya

lrarena mereka."

Qatadah, berkenaan dengan firman Allah, qjq);iolUr:li
@ 13: q;lS{F: e fiA "Don kami menghendaki, supaya Tuhan

mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik

lrcsuciannya dai anabtya itudanlebih dalam l(asih sayangnya (kepada

ibu bapalotya).' (Qs. Al Khafi [ 1 8] : 8 I ), berkata'IGduanya diganti dengan

seorang anak perempuan png kemudian dinikahi oleh sorang Nabi sehingga

melahirkan sepuluh anak )ang semuanlxa adalah para nabi."

2r0r r ih. Tafsir ayat 59 surahAn-Nahl.
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FirmanAllah:

fri:fi'C'r+PS ,sisJt;$#?';j
6Gl

oDan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Kami perjalankan
ganang-gunung dan kamu akan dapot melihat bami itu datar dan

Kami kumpulhan seluruh monusia, dan tidak Kami tinggalkan

seorangtun dari mereka'(Qs.AI Kahfi [18]: a7)

FirmanAllah SWT: {jr.Y&'}rt rs;i J{l * ?'*J 
*o*, (insattah)

akan hari (yang kctika itu) Kami perjalankan gunung-gunung dan kamu

akan dapat melihat ktmi itu datar." Sebagian para atrli nahwu berkata,

"Asalnla berarti: Dm rnalarr-amalar yang kekal dan shalih lebih baik di sisi

Rabbrnupadahd Kmip€rjalankm gunung-gunungl'. An-Nuhas ztabakata,

'Ini kesalahan l@€na huruf watl' .

Ada ymg berpemdaat "Artinyu Dan ingatlah 2rG hai I(mi perjalankar

'. I\dalsrfrqa, Kmi menghila4kmla dai tenrfA-t€nqpm5r4

dari atas permukaan hmi dan lGrni memperjalankannya sebagaimana

memperjalankan awan. gs[agaimana firman-Nya di dalam a1lat tain,

"lLtii 
i yi {13 " ...podatwl ia berialan sebagaijalonnya owan... "2! (v

Ke,mudian dihancurkan lalu kembali ke bumi. Sebagrimana firman-Nya,

O 6i! fi;;j-j;(o@ t.fi !#*SS "Dan sununs-sununs dihancur
luluhkan s eluluhJuluhnya, makt j adilah ia debu yang beterbangan."ztos

2t@ | ih I'rab Al Qw' oilrrayaryt (U 460).
2r@ Refcreosi yang lalu dan Al Muhanar Al Wajiz (101409.
2rsAn-Namlayat88.
2rGAl Waagi'ah ayat 5{.

ias.iii\rt
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Ibnu IGtsir,Al Hasao, AbuAmnr dan lbnuAmirmemb aca:'p eVi <o*"

hari (yang lcetil@ iu) diperialanlun),dfg hunrf ra' be,rdharnmah 216

dan hunrfya' berhthab- Sedangkan .JtiJt (gmwg€mwg) rurfu'karena

adanyaf ilmajhul.

SedangfmlbnuMuhaistrindanMuja]ridmembaca: ll,irlt'j-J iT-:
(alran hari [yang letil@ ituJ gunung'gunung beri alan) ztri U^r^fathah
pada hunrf n' tarya tasydiddari kata jl6.. dlFslt 1gurumg'gurumg) marfa' .

Dalil Qira'ahAbuAnnu fi rmmAllalr, @ A4 t{- t l:\y * Ou rytA
gunung-gunung dihananrl(an."2to8

Sedangkan dalil cara Ibnu Muhaishin adalah firman Allah,

@li- JW -"iS "Dan gunung benar'benar berialan.'ar@

SedangkanAbu Ubaidah memilih Qira' ah 1ang p€rtama 

"i,! 

aerrg*",*

nun karena firman-Nya yang,artinya, "dan Kami htmpullcan selurtth

manusia". Sedangl@n makna a:rti adalahjelas, di atasnya tidak apa-apa

),ang memtryinya baik b€npa grnurng atatr pobon atau bmgunm. N{aksu&r)a,

Telahdic€rabltsernuabuakrya,dicerabutgunung-grunrngnyasertadibinasakan

semua bangunan sehinggajelas dan qata

Ymgmengihrti pendryat ini r6.125kalrngror ahli ta8ir. Dm dikatakan:

Z:;tU. 7i\i ,sjt (dan kamu akan dapat melihat bumi itu d.atar).

Maksudq"a Terlibat se,lnua)@g ada di dalamnlatrenryaberbagai cadangan

dm ormg-ormg mati. Sebagaimana firman-Np, @ &S 14 6 i.iifi*mt

aoe qira'ahinidisebutkanolchlbnuAthiyah drdalamAlMuharrarAlwaibQa/409),
Abu Hayyan dr dalam At Bahr Al Muhith (61134) dan Asy-syaukani dt dzlam Fath Al
SsdirQl4ts).

ztor qira'ah Ibnu Muhaishin dan Mujahid disebutkan oleh IbnuAthiyah di dalamll
MulnrrarAl Wajiz(10t409),AbuHayyan drdalamAlBahrAlMuhith(6/134) danAsy-

Syaukani di dalam Fath Al Qadir (31413).
2rd At-Takwfu ayat 3.
2toAth-'[huur ayat 10.

llrxnl| _ .))



dilemparkan apayang ada di dalamnya dan menjadi kosong.'zttoAllah

jugaberfirman , @qJ6f ,?itt o;-. 7l'3"Dan bwni telah mengeluarlan

beban-beban berat (yang dikandung)n),a " 2il t . kri adalatr pendapat Atha'.

'ff.pi * D an l(ani fumptllcan s elunth ma nus ia", yalai: ke tempat

$;I'S;r'DGf { "dan tidak Kami tinggallcan seorangpun dari

mae-kd' .MaksfuyarKmi tidak meninggalkm 2r r 2. rlikatakrr, " tk c,t r:tV
atiqa Fngkaumeninggalkrrn,ya".'Antaahberkda,

J:rL.4 g; ,;i4t:* tatl $te iriv
Ahr meninggalkannya kctika bergelimang semua anggota tubuhnya

Sedangkan di antara orang banyak ada yang terluka dan mereka

yang berdebat 2tt3

Ivlal<su&Da,.flfor meninggnllrarrn]a'a ;V:Si Aaunmelringgall@" Dai
kata ini pul 

^')fli 
karena dia meninggalkan kesetian. Suatu air dinamakan

';1Ai U,aremair itu mengalir dan meninggalkmnya- Dari kata ini pula kata:

9f;l g;E-kareira menjadikmn)a di belakangrya- Dia mengatakan,'I(ami

hiryun memekalmg baik dm ymgberrdos4 dai kalargmjin dan me,lrusia"

2rro {l rnsyiqaaq ayat 4.
zttt112,-7,lzalahayat2.

2rr2 Pendapat ini diikuti oleh Muqatil sebaglimana fi d{am trfsirAl Mawardi (A486).
2rt3 Bait png dijadikan dalil penguat olehAsy-Syatrloni di dalamFath Al Qadir (31

413).
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f,'lrmanAllah:

,nDan merekaakan dibawa ke hadapan Tahanmu dengan berbaris-

Sesungguhnya lramu datang kepada Kanr, sebagaimana Kami

menciptalun lumupodo lcaliyang pertama; bahkan lunu
mengotakan bahwa Kani sekali-kali tidok akant menetapkan bagi

frana waldu (memenahi) perianiian " (Qs. Al Krhli [18]: a8)

Firman Allah SWT: ** Uo; ;* I i tS " Dan tnerelca akan dibawa

tre hadapan Tuhanmu dengan berbaris".6i *o^t*D karena menjadi

fuaal. l!/rrqafrlberkat4'Mereka dibawa shaf de,mi shaf sebagaimana shaf-

shafdalam shald'. Setiap rmat danronrbongrutbershaf Merdobukm dalam

s61u Cha,Lzttr

Ada yang berpendapat, "semuanya'', sebagaimana firman-Nyq

,* tpt 'i " . . .Kenudian datangtah dengan berbaris ... "2"' maksudnyE

semuanla-

Ada ymg b€rpendapat,'De,ngan berdiri".2r 16

Al IlafizhAbul QasimAbdur Rahmm bin lvlandah di dalam kitabq'a

At-Tauhid mentakhrij dari Mu' adz bin Jabal bahwa Nabi SAW UersaUaa,

2rr1 Sebuah atsar ),ang disebutkan olehAl Mawardi di dahm tafsirnya QlaBq yaoig

tidak dinisbatkan danAsy-Syaukani dtdzlzmFath Al Qadir (31413.
2rr5'Itaahaa ayat64.
2tt6 Dis€butkan olehAsy-Syaukani di dzlam Fath Al Qadir (31 413 dan 414).

|r."#J1l
?

@t+i,*l;iJt*r:

fltx,,,



,o{rAr '&f,1}7r}r ?3( r.f if q i, tlrr u.f stV
ef v; ilt 't& J? y etV U ,:i*;ar 7)t:

'€Jy (t? 6#i'& b:Ff ,o;r,
*6 *t?l Jr 6:& ,gV rfrf *# 6. .o:r!-*

ql',,rJJ, rydl
" Seswtgguhnya Allah Tabaraka wa Ta' ala kelak pada hari kiamat
akan menyeru dengan suara keras yang ttdak lcasar; ,Wahai

hamba'hamba-Ku Alailah All ah, tidak ada Tuhan s elain alat yang
paling lrasih di antara para pengasih, paling bijak di antara mercrra

yang bijak dan paling cepat perhitungan-Nya di antara mercka
para penghitung. Wahai hamba-hamba-Ku, tidak ada rasa tahtt
pada kalian pada hari ini dan kalian juga tidak bersedih.
Sampaikan hujjah kalian dan ringankan saja jawabannya,
s esungguhnya kalian semua akan ditanya dan alan dihis ab. wahai
para malaikat-Ku bedirikan hamba-hamba-Ku dengan bers haf-
shaf dengan berdiri di atas ujung jari kaW-lcald mereka untuk
menghadapihisab'."

Menurut saya (AI Qurthubi),'tladits ini sangatjelas menafsirkan

ayat, dan belum disebutkan oleh kebanyakan para atrli tafsir. Kami tetah

menulisnya di dalam kitab At-rbdzkiraft dan dariqra kami menukilnya Al
llandrlillah".

it Jfifi{trUSSt:A. liT ,,s"rungguhnya kamu datang
v

lrepada Kami, sebagaimana Kami menciptakan kamu pada lcali yang
pertanna." Maksudrryra, dikatakan kepada merek4 'I(alian serrua datang

6-,# -b tr,
-a}-'

ii- ,s:6- just itr$ 'it a

ol

"fi$t

'.olt to .
'sJS-1*
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kepadaKami dalam keadaantanpa alas kaki dantelanjang.''t"Tidak ada

hfita dan tidak ada anak-anak bersama kalian. DikatakarU "Satu orang satu

orangl'. Dalilryra adalatr fimanAllah SWT,'&tl, G AS$ 6t:!iq i'ii5

,i$i "Dan sesungguhnya kamu datang kepada Kami sendii-sendiri

sebagaimana kamu Kami ciptakan pada mulanya..."2ltE. Dan ini telatl

dijelaskmdimuka

Sedanglcn Az-Ztllaiberkata,'Maksudrryaa, Kami bangkitkan kalian

sebagaimana I(mi ciptakan kali&" 2t re.

)ii5'rt "bahkan kamu mengatakaz". Ini adalah pesan yang

diarabkan kepada orang-orang png menginglari adaq'ahari berbangkit.

Maksudnp, ketika di dunia kalian mengatakan bahwa kalian sama sekali

1iffi rken dibmgtcitkan dan Kmi tidak akan me,njadikan bagi kalim wakttt

ymg dijqiikm untuk sebuah kebmgfiitm.

Di datam shahih Muslim adariwayat dariAisyah, iabertata: Aku

peinah mendengarRasulullah SAWbersabda,

,)st ;?, [ ,i-ii ,\V itl i* l.uit ?; u,6t '*.j.
t*f 

?\Ji ,'-*,;; C-:Js I jb,;. j|g*'Xitll,; J6J(

f i|#"r+-ol"Y
"Pada hari kiamat manusia akan dihimpm dengan kcodaaa tanpa

alas kaki, telanjang dan tidak berkhitan". Saya bertmp, 'nVahai

Rasulullab pra pria dan pra wanita sebagim mereka melihat kepada

sebagan yag liain?". Beliau me,lrj awab, " Wahai Aisyah, perkararya

lebih dahsyat daipada sekedar sebagian melilwt kepada sebagian

yang lain.'r2t2o

2tt7 Disebutkao oleh An-Nubas di dalam Ma' atmya (41252).

2utAlAn'aam ay*94.
ztte LiIn. Ma' ani,karya Az-7-rtyaj Q t292\ dnMa'ani, karyaAn-Nuhas (4/252)'

2r2o Sebuah hadits shahih telah ditahrij di m*a.
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ii *i.* Iidak diWtitandan telah berlalu penjelasmrya di dalam

surahAlAn'anrr.2t2r

FirmanAllah:

tsl::iaj*S Hq',#iX'w-# ,sfr,rr<! 
Ab. ;,

"tq*;it*11'6'6 {s ?# btuii. {,/t +n fi; )t:,
@ r6f als 4 {; hL t;r* c t:+-:s

oDan diletakkarrlah kitabr lolu kanu akan melihat orang<rang
bersalah ketahutan terhodop qpayang (tertalts) di dolannya, dan

mercka berkata: 'Aduhoi celaka kani" kitob apakah iniyang tidak
meninggallun yang kecil dan frdak (pura) yang besar, melainkan ia

mencatat semaanyo; dan mereka dapati apa yang telah merekn

lrcrjakan ada (tenalis). Dan Tuhanmu tidah menganicya seotang
juapan'.D (Qs.AtKilIi [18]: a9)

FirmanAllah SWT: +41'e. tt "Dan dilaaldanrlal, Htab-.',+g.ji
adalah namajenis. Di dalemnya ada dua asp ek, pertama: Dia adalah kitab.

kitab se,mua amal-pe,rbuatan )rang ada di taugan para hambaztz pemikian

rlilrafaken oleh Muqdit Kdn:Bahntraitu adalatr keadam hisdb.zm p*rki-
dikatakan oleh Al Kalbi. Hisab diungkrykan dengan kitab kare,na mereka

dihisab dengan sernua amal-perbuagn mereka png telah tercatat Pendapat

png pertama lebihjelas.

ztzt Lih. Tafsir surah Al An'aam ayat 94.
2122 Kedrrrn)ra disebutkan olchAl tvlawardi di dalam tafsirrya Q1486).
2ra Keduanya disebutkan olehAl Mawardi di dalam tafsirq,a (A486).

@



Disebutkan oleh IbnuAl Mubarak dengan mengatakan, "Al Hakam

atauAbul Hakam men)4tmpaikan l*rabarkepadakami -Nu'aim ragiu- dari

Isma'il binAMtnRahrnan dari seorang pria dari baniAsad, iabedota "[.Jmar

berkata kepada I(a' ab,'Wahai Ka'ab, sampaikan kepada lcami hadits tentmg

akhirat." tra berkata, 'Ya, wahai amirul mghninin. Jika tiba hari kiamat maka

diangkatlah Lauh Mahfudz sehingga tidak tersisa seoranglrun dari serrua

rnallhftrk melainkan dia melihat amal-perbuatannya-'. Dia berkata Kemudian

diberikan lernbran-le,lnbaran png di dalamnya anral-amal para hamba yag

diseba*an disekitar arasy. Itu sesuai dengm firmanAllah SWT,

t':,; )6 131il..n6rlfi *, q UaiX lir;S ,sfi +'s.fr 'e.t3

qt:;I-'t1'r;- *s ?n; irt;{. { ?, +fr
"Dan diletak*anlah kitab, lalu kamu akan melihat orang'orang

bersalah kctahttan t*hadap aPayang (tertulil di dalamnya, dan

mereka berkata: "Aduhai celaka kami, kitab apakah iniyang tidak

meninggalkan yang lcccil dan tidak (pula) yang besar, melainkan

ia mencatat senntanYa" .

Al Asadi bgll(ata, 'Dosa kecil: di bawah kesyirikan, dan dosa besar:

kesyirikaq semuanya dicatat." I(a' ab berkata,'I(emudim seormg mukmin

dipmggiilalu dibenkm kepadmyakitabqa lalu dira melihd di dalmla 1a$
tenryaa k@ terlihat oleh se,rnua mmusia dm dia membaca

keburukan-keburukannya agar tidak mengatakan bahwa aku memiliki

kebaikan-kebaikan sehingga tidak disebutkan. Maka Allah suka untuk

me,llmjrrkkm kepadanya arnal-amalnya selurubnya sehinggajika melihat

kekurangan di satu kitab, maka dia akan menemukzumya di kitab yang lain.

Semua itu karena dia diampuni dan sesrmggUbnya engkau di antara para

pengfuunisqga"

Maka ketika itu dia dihadapkan kepada para sahabatnya ke,mudian

me,ngatakan, .il @ 
',q51t:,31 ifr; 'Jt i ,.r"rr, :r*5 3J U Ctt
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@4+,* 6Jii, "Adapun orang-orang yang diberikan
lrepadanya kinbnya dari sebelah lanannya, maka dia berkan: 'Ambillah,

bacalah kitabht (ini). Sesungguhnya aht ya6n, bahwa sesungguhnya

alat alcan menemui hisab terhadap dirihr'."2121

Kmudia sorutg lofrdipmggil lalu diberikar kitabrDa dni sisi kirinya
png kemtrdian dilipat dan dijadikan di belakang punggungn),a lalu lehemlaa

digoyangkan. Berikutfirman-Np, @ *;W 'a*$ ijrl ,; Cfu,,Ada1run

orang-orang yang diberikan kitabnya dari belalrang,'zr25 maka dia melihat
rtalam kitabnya 1mg tenryafa kebunrkan-kebunrkmrya saqgatjelas bag ormg
lain Ialu dia melihat kebaikm-kebaikannya agar tidak mengatakan, "Apakah
aku diberi balasan atas keburukan-kebunrkan?".

Jika Fudhail bin Iyzdh mernbaca ayat ini maka dia akan mengatakan,

"Aduhai celaka aku. Berteriaklah kepadaAllah karena dosa-dosa kecil
sebeltrm karena dosadosa besar. "

IbnuAbbas b€*ata,'Dosa kecil adalatr senpm sedangkan dosa besar

adalah tertawa". lvlaksudnla, jika serrua itu dalm kemalciatan kepadaAllah

Azza wa Jalla. Dernikian disebu&an oleh Ats-Tsa'labi. sedangkan At
Mawardi me,ngikuti IbnuAbbas bahwa dosakecil adatah tertawL2t26

Menurut saya (AI Qurthubi) : Bisa menjadi dosa kecil sekalipun
bukan dalanr rangkamaksiat, karena tertawa adaloh bagan dari kemaksiatan

dan ridha dengannya, dan ridha dengan kemaksiatan adalah ke,matrsiatan.

Dengan deurikian maka bisa menjadi dosa besar. Inilatr pola penggabungan

inlwallahu a' lsn. kantawa s$agaimana yang disebutkan olehAl Mawardi
dibawa kepada makra senyrm. Allatr SWT telah berfinnan, *-* ;*

2rz. df ttaaqqaah ryat 19-20.
2tr Al Insyiqaaq ayat 10.
2125 r.ih. ThSirAt Mawardi (?48e.



q)i i 
uMaka dia tersenyum dengan tertawa larena (mendengar)

perkataan semut 11r... "2t27

sedangkan sa'id bin Jubair berkat4 "sesungguhnya dosa-dosa kecil

seperti menyentuh dan mencium, sedangkan dosabesar adalah bersetubuh

dan belzina" Telah berlalu penjelasan hal ini pada suThAIFNisaa'.2128

Qatadah berkata, "suatu kaum me,ngadukan cacat j iwa namrm tidak

ada seorangpun yang mengadukan kezhaliman. Makajauhilah oleh kalian

dosa-dosa kecil kare,na sernua itu bisa terhimpun pada seseorang sehingga

me,mbinasakanqra" 2rD. T elah berlalu malrra : 6G( (mencatat s emunya):

menghitung dan meliputinya. Ihsha' diidhafahlunkepada Kitab untuk

menrmjrrkkzn lebih hus.

fiVe lk 6'VG.:l "Dan mereka dapati aPa yang telah merepa

lrerj akan itu ada" .Matsudrrya, mereka menemmrkan pe,lrcatatan semua lang

telah mereka kerj akan telah ada. DikatakarU'Meneka me'lrdapatkan balasan

atas apa-apa lang mereka lakukan telah ada".

fiLiAb'rF7'5 "Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang

juqun, .Ma1<sudnya,tidak menyiksa seseormg kare,na dosa orang lain, juga

tidakmenyiksmyakarena apa-rya1mg tidak ialakukm" Dernikim dikatakan

olehAdh-Dhahhak.

Ada png berpendapat, "seorang yang taat tidak akan dikurangi

pahalarya dm seorang pelaku maksiat tidak akm ditmbah siksaannl'a-"

2lzz An-Nr-1ayat 19.
2t2s r ih. Tafsir surahAn-Nisaz' ayat3l.
2t, Sebuah atsar dari Qatadah yang disebutkan oleh Ath-Thabxi di dalamJami'Al

Bayan(l5ll68) danAl Mawardi di dalarntafsirnya Q1487)'
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FirmanAllah:

d A'ott',;-rlJ,tltil;;S i sltrfui )<iril. d \F
'€ T 

rtt3 ,v'l$l i,1j4 :,st$f'+; rf ,*'o:,ii
6ilii'rro+fu).,fr3b 

'
oDan (ingotlah) kedka Kami be{irman kcpadapara malaiku:

'sujudlah kamu kopadaAdam, maka sujudlah mereka kccuati lbtis.
Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakniperintah

Tuhannyu Patutkah kanu mengambil dia dan turunan-
taranannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka

odalah musuhmu? Amat buraklah Iblis ita sebagaipengganti (dari
Allah) bagi orang.orang yang zhalin,., (Qs. Al IGhIi tlSl: 50)

Firm an Au o h_ s wr',#J -d lfi4";j i {11r 
"bi 

-r<"an nn \F
aS),t;'6 rf, A's( ,,Dan (ingatah) ketika Kami befirman
lrepada para malaikat: 'Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah

merclra lceanli lblis. Dia adalah dari golonganjin. Maka ia men&rhatrai
perintah ruhannya'." Telah berlalu penjelasannya di dalam surah Al
Baqarpllg'ro dan penjelasan tersebut telah culup.

Abu Ja'far ztst An-lr[uhas berkata, 'Di dalam a].at ini ada sebuah

pertanyaan." Dikatakan, "Apa makna 4;r1;tbAi (Maka ia
mendurhalai perintah fiihannya) ?". Dalam hal ini terdapat dua pendapa!

pertama:yartu pendapatAl Khalil dan sibawaihbatrwa maknarryra: Datang

kepadaryakefrsilank€tikadiperintah sehinggadiamaksiai Dengan demikiar

maka sebab kefisikannya adalahp€rintah r\rhannla- SebagaimanajikaAnda

2130 Lih. Tafsir surah Al Baqarah ayat 34.
2t3t LiL Ma' arri Al Qw' an ktryarya (41 255).

@Lrals,r llalrl!!rlbi



katakan, "Aku beri makan dia karena lapal"zttz

Kehn,int dalahmadztrab Muhammad bin Quthn$ batrwamaknanya:

maka dia fasik kepada Rabb rLY a.2"'

ae| n;Url-i,{iSS:nr$f "Patutlcah kamu mengambil dia

dan tunnan-tttrunannya s ebagai pemimpin selain daripada-Ku." Allatl

Ta'ala memposisikan orang-orang kafir pada posisi kebunrkan dengan

firman-Nya yang maksudnya,'?atutkah kamu mengambil dia, wahai bani

Adam, dan sernua turunan-turunanrya sebagai pemimpin sedangkm mereka

itu adalah musuh kaliani'. lvlakzudnya, musuh-musuh ssagai namajenis.

76.'roliry, j4 "A*at burtHah lblis itu sebagai pengganti (dai

Allah) bagi orang-orang yang zhalim". Maksudnya, betapa buruk

perycmbahm kepada syetan itu dij adikan sebagai penggnti peryembahan

kepadaAllah. Atau betapa buruk Iblis sebagai pengganti Allah. Mereka

berselisih qakahlblis me,miliki keturunar dari tulagrusuknla?.

Asy-Sya'bi berkata, "seseorang bertanya kepadaku dengan

me,lrgatakan, "Apakatr Iblis me6iliki isti?." Maka akujawab, 'Itu adalah

pengartin yang tidakp€mah aktr melihatrya-'. I(€rnudim aku seblrtkm fiImm-

Nya, 'iqj i.4itS:^rt:ire7l "Patutkah kamu mengambil dia dan

2t32 Pendapat ini disebutkan olehAz-Zuliaj di dalam Ma'atmya9l294) dan dia pilih

atas semra pendapat lain dan **r.r-": 
:.+; 

''l;'6;(Malca ia mendurhalui puintah Tuhannya). Di dalamya tiga aspek :

(1) Bolehjika matnaq'a : Keluar dari perintah Rabbry"a' Dikatakan' " *\ r*J iU
hrma kehrar dati lulitnYa".

(2) Quthn$ berkau, .Boleh jika maknanya : Menolak perintah Rabbnya".

(3) Sedanel53n madzhab Sibawaih danAl Khalil- ini yang benarmeimrtlomi - bahwa

";[* , '-E St ,rilj datang kepadanya kefasikan ketika diperintah sehingga ia maksiat.

gst'i"eg;;Jb"6-t"zuit ooy,1 
"aaUn 

perintah Rabbnya. Sebagairnana Anda katakar,
,Dia ilrnberinya rnakan karena lapar atau engkau beri dia pakaian kTena telanjang.

Jadi sebab kefasikannya adalah perintah bersujud sebagaimana sebab pemberian

makanan karena lapar dan sebab pemberian pakaian karena telanjang".

Surah A1 Kahfi



tuntnan-turttnannya sebagai pemimpin". Maka aku tahu bahwa tidak ada

anak-keturunan melainkan dengan adaryra isti sehingga aku lcatakan, .ya,'.

Sedmglan Mujahid berkat4 'tlis memasrttcm kepada

kemaluaonya sendiri sehingga bertelur lima butir telur. Inilah asal-usul

ketmnmp'.

Ada yang berpendapag "Allah SWT menj adikan penis pada pahanya

png kanan dan me,njadikan vagina pada pahanya yang kiri. Sehingga dia
mengawinkan ini dengan itu setiap hari akhimya keluarlah driqra sepuluh

butir telur. Dari setiry butir telur lahir tujuh puluh qretan laki-laki dan E/etan
percmpuan Dia menetas dm langsung terbang Iblis adalah 1mg paling besar

kedufukannla sebagai ayah mereka dan paling besar fitnahnya fi kalangan

bmiAdm".

suatu kaum berkata, 'Dia tidak memiliki anak atau ketunrnan.

Keturunanqa edalah prapembantuqra dari para qrctan.',

Al Qusyairi dan Abu Nashr berkata, '?okoknya Allah SWT
me,rryarnpaikan bahwa Iblis merriliki para pengilot dan ketunrnan. Mercka
menggodabaniAdan lmgmenpakanmusuh-musubqa- Tldakpentingbagi

l<mi tentang uagaimana mereka melahfukan anak dan mmctrlnya kenrunan
Iblis. Sehinggamasalahnlnacuhp padapemrkitm yang shahih ".

Menurut saya (AI Qurthubi): Yang baku di dalam bab ini png
bersmber daiAsh-shahih adalah ealang disebtrftm olehAl Hunaidi k€tika

ia menggabtmgf,an antaa dua stratrih dari [nam Abu BakarAl Barqani bahrva

dia berangkat dengan suratnya png disandartcan kepada Abu Muhammad
Abdul Ghani bin Sa'idAl l{afizh dari riwaFtAshim dari Abu utsrran dari

Salman, iabrlcr;at4'Rasuhrllah SAW bersabda,

?1 \, A-ilt yU i J'rl';s'y

ti}'orl,:llr
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"Janganlah engftau menj adi orang yang pertama ftali masuk posar

dan jangan pula meniadi orang terakhir lccluar darinya. Karena

di dalamnya syetan bertelur dan menetaskan analotya."2t3a

kri menurjukkan bafuwa syetan memiliki anak-ketqrunan dari tulang

igan),a. Wallahu a' larn.

Ibnu Athiyahzrss berkata, "Ungkapan ,{r\i (dan turunan-

turwannya)maka malcrraq,a }ang eksplisit bahwa ada para perrggoda dari

para syetan prg datang dengan ke,rnrmgfran dan membawa orang kepada

kebdilm".

soamdrmAth-Thabari2t35 dm lain-lainmen5rcbrt'kar bahwa Mujahid

kpendryat tmmm-turunm Iblis adalah para qrctm- Diajuga meny*rfkan

bahwa Zalmbur adalah syetm penghrmi pasar. Dia meletakkan panjirya di

setiry pasa di antra langit dan bumi dan menj adikan panji itu di atas toko

milik e16g ),mgp€rtma-tama membukanya dmtffalftirmenutrylrya

Tsabr, E/€te peny#ab musibah" Dia memeriMhlm rtruk memukul-

mulul wajah dan merobek-robek pakaian sertameneriakkan kesialan dan

p€rmg;

^lfw4 penguasapintraintumemrju zina lvlasrflU ukmgmenyebal n

b€rita Dia me,mbawa berita lalu melontarkannya ke mulut-mulut manusia

sedangkm moeka tidak menelnukm sumberq/a-

Dasim, adalah syEtm yang me,mbuat ormg masuk rumahnya sendiri

2133 P€ndryat ini diihrti olehAth-Thab si Qi dalarnr' Jsmi' Al B ayor (15/l 70) dari sebagian

ulamaBashah.
2r!r Hadits deqgan lafazh /ang hamplr sama ditakhirj 6ls[I\'duslim, pada pembahasan

tentang keutamaan Sahabat bab: Keutamaan Urrmi Salamah Ummil Mukminin

radhiy all ahu anha (4 I 19 0 6).
2t" Li}- Al Muhanor Al Waj iz $Ol al2).
zrx Lih. Jami' ar B ayan (r s r 17 r).
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tidak mengucapkau salam dan tidak menyebutkan namaAllah. Matanya
dijadikan melihat barang-barang yang tidak dirapikan atau tidak bagus

pene,rnpatannla. Jika makan tidak menyebut namaAllah sehingga Dasim
makanbersammya

AIA masybedrata,'Mungfuin akumasukke rrahmnmatr d€ngm tarya
menyebut namaAllah atau t rpa me,ngucapkan salam, sehingga aku melihat
wadah air lalu aku katakan, "Angkat ini". Dasim melawan mereka sehingga

aku ingaq sontak aku katakan, 'Dasim, Dasim ! Aku berlinduqg darinya!."

Ats-Tsa'labi dm lain-lain menanrbatrkan dari Mujahid bahwaAbyadh,

adalah syetan png menggoda para nabi. Shalfir, adalah syetan png
cincinSulaimmAS.

Walhm, E/€tm 1mg menguasai unsan bersuci 1mg membuah godaan

(menimbulkm keraguaf di daleqnya.

Aqyis, ryetan dalam stralat yang membuat godaan di dalamrya-

Murrab Erctan dalam senrling dan dengan nama itu dia dijuluki. Irafac
syetan yang berada di padang pasir yang menyesatkan orang dan

menjadikamya lelah. Di antara mereka adalah Ghailan.-

Dikisahkan olehAbu Muthi' Makhul binAl Fadhlin Nasafi di dalam

k:tab Al-Lu'lu' iyyat dariMujahid batrwa lrafaf adalah penguasa minuman.

sedangkan uqus adalah qyetan penipu. A war, qretan penghuni pintu surtan.

Ad-Darani berkata, "Iblis merniliki syetan-syetan png dinarnakan
pengadu ymgmengadukanbaniAdarn dengmmenlanpaikanperbuatan prg
mereka lakukan secara rahasia sejak dua puluh tahrur lalu yang kemudian dia

katakan dengan terang-teraugan"

Ibnu Athiyah ztrT berkata, "Semua ini dengan semua yang sejenis

2137 rih. Al Muharar Al Wajb (l0l4l3).Ini adalah apa )'ang dikatakan oleh Ibnu
Athiyah rahimahullah d2l inilah yang benar mcnunrt pandangan kami.

t'-t o, 
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dengannya belurn pemah dibawakan oleh sanad yang shahih. Telatr terjadi

perrclebatar panjang be, kenam de,ngan matara dan pengefuilm bexbagai kisatl

Fngjauh dari benar. Juga belum ada yang sarrpai kepadaku tentang hal ini

yang benrya hadits stratrih selain yang ada di dalarn kitab Muslim batrwa shalat

memiliki qretan yang dinamakan Ktnrnzab.'zr38

At-Tirmidzi merycbutkanbafuwawgdhu adaq@,layang rrinmakryr

Walhan.2l3e

Menurut saya (AI Qurthubi): Apa-apa yang disebutkan be'lupa

pe,mastian nama-nama dalah shahrrr. Sedmgkm tentag dia memiliki pra

pengikut dan pe,mbantu serta pasukan tentara adal ah maqthu' . Karni telah

sebutkan sebuah hadits shahih bahwa dia me,miliki anak-anak dari tulang

nrsukqra Sebagaim ana dikatakan oleh Mujahid dan lain-lainqra

Sedangkan di dalarn Shahih Muslim dari Abdultah bin Mas'ud ia

berkat4'srmgguh syetm itumelryenrpakm diriqa dengm seoragpria lalu

datang kepada suatu l<aum untuk menl'aryaikm suer hadits 1ag bersumber

dari kebohonganqra sehingga mereka terpecah-belah. Seorang dari mereka

me,lrgatakan,'Aku telah mende,lrgr dari seseorang yang aku kenal urajahfia

nffiilm aku tidak tatru nammya menlaryaikan hadits'."

Di dalam Musnad y'JBa"zar daisalmanAl Farisi ia berkata: Nabi

SAWbersabda,

zr3s fif, Muslim, pada pe,mbahasan tentang Salam, bab: Belin6rng dari Godaan Syehn

saat Shalat (4/1729).
2r3e I{R. At-Timidzi pada pembahasan tentang Thaharah, bab: Makuhya Berlebihan

dala6 Menggrmakan Air Wudhu (1/85) dan dia berkata t€,ntang hadits itu, 'Tladits

Ubay bin Ka'ab adalah hadits gharib". Sedangkan menurut Ibnu Majah pada

pe'mbahasante'ntangThaharah(l/146 nomor:421)' seda"gkan meinmrtAhmaddidalam

Al Musnad (5t136) dan hadits ini mengundang kome,ntar untuk sanadnya.

I Surah At Kahfi I



LX u tT't1'o'r\r Y:,t;- i J:tf |it 2-,r o{;k v

U1r'* r;;- W; ltl.5t ? ; qV W
"Jilca englcau bba maka janga, ,"iU*li menjadi orang yang

pertama-tama masuk pasar dan jangan juga menjadi orang yang

terakhir keluar darinya. Sesungguhnya pasar adalah tempat

pertempuran syetan dan di sana dia mengibarkan panjinya."2tao

Sedangkm di dalem MusradAhmad bin llanbal dia berkat4'.AMullah

bin Mubarak melryampaikan hadits kepada kami ia berkata, "Suffan
meiryarrpaikan hadits kepada kami dari Atha' binAs-Sa'ib dariAbuAbdir
RabmanAs-Sulami dariAbu MusaAlAsy'ari, ia berkat4

.a6l

,JG ,*T, ',* ,F g:lq'J)f I ,,yit f 'J:fr ,JG
a. b '-' t.-l
t,je e g>t4 djl I ,?r ji; e3:ii rr u);

I zo , , . .

,,;yry,:r i:rtj ,Ju .7 Ll i!r';
:Jv v;f ,Jv sj: & prq'$l I ,j'g;:Jv rc:;i :Ju

,j:;;
"Jika pagi tiba maka Iblis menyebarkan pasukan tentaranya seralxa

befta@'Branpiapamenyesatkan seoftmgmuslim makaakukenakan

padanya matrkota. Perawi berkata: Seseorang (syetan) berkata

ke,padany4'Aku akan selalu dengan Fulan hingga dia menceraikan

istinya'. Dia berkata,'Sehingga tidak lagi dalam pemikahan'. Yang

lain be*ata,'Aku akan selalu dengan Fulan hingga dia durhaka' Dia

pLf
I

tulul ,li1F & pu.'$l I

2t4o I{R. Musli4 pada pembahasan tentang keutamaan Sahabat (4/1906).
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berkata" 'Sehingga tidak lagi berbakti'. Perawi berkata: Seseorang

(syetan) berkatq 'Aku akan selalu dengan Fulanhinggaiaminum

minuman keras'. Ia berkata,'Engkau'. Perawi berkata: Dia me,nj awab,

'Aku akan selalu dengan Fulan hingga dia berzina'. Dia berkat4

'Engkau'. Perawi berkata: Dia meng'awab, 'Aku akan selalu dengan

Fulan hingga diamerrbunuh'. Dia berkat4'Engkau eng[Au'."

Di dalam ShatrihMuslim dari lubair, iaberkata: Rasulullah SAW

bersabda"

';i,? k; c, J:rt'iaf ; 4 "i,io .,*'d*
ui'i,,ii;'i irtS : )v'51,*'!,Jv .*l,,.r'^1

"Sesungguhnya lblis meletakkan singgasananya di atas air lalu

mengiimlran tentara-tentaranya. Yang paling dekat posisinya dari

dirinya adalah yang paling besar finahnya. Salah satu dari mercka

datang dengan mengatalcan, 'Aht telah lahtkan demikian dan

demikian'. Maka lblis berlata kepadanya, 'Engkau tidaklahtkan

apa4rpa '. Perawi berkata: Kemudian datang salah satu dari mercka

Ialu berlrata, 'Aht tidak meninggallan seseorang hingga aht
pisahkan dia dari istrinya'. Beliau bersabda, 'Maka lblis
mendekatkannya', atau mengatakan, 'Maka dia selalu
mendelcatlrannya dan berkata: Bagus €flgkay'."2ttr

2rat fIR. [ytsslitn, pada peribahasan tentang Sifat orang-orang Munafiq, bab: Provokasi
syetan dan pengutusan pasukannya untuk menyebar fitnah di tengah-tengah manusia
...M@n167).

Surah Al Kahfi



Telah dij elaskan di muka Aku pernah mendengar Slailfi kami Lnam

Abu MuhammadAbdul Mu'thi berada di suatu perbatasan 2142 Iskandaria

me,ngatakan, "Syetan lang bemamaAl Baidhawi me,nyenrpai orang-orang

fakir png melalorkan puasa wishal. Jika rasa lapar me,lrekan mereka dan

mernbahalakm otak mereka, maka dia menrbukakan untuk mereka (manusia)

sinar dan cahal'a sehingga me,rrenuhi nrnmh mereka lalu mereka

bahwa merekatelah saryai dan bahwa png demikian itu datnng dariAllalt
padahal sesungguhn)ra tidak seperti png mereka sangka"

***

Selesai jilid 10 TaGirAl Qurhbi

2t12 Ats-Tlagha: Suahr te,ryat yang rncrf adi batas pe,misah antara ncgeri kaum mrslirnin
dengannegeri orangorang kafir. Ini adalah suahrteryat yang meirgerikan di pcrbatasan
suatu negeri. Lih. Lisan Al 'Arab, enti: 1tt .

Tafsir Al Qurthubi F'r5l


